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ชาติก�าเนิดและชีวิตปฐมวัย

หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๐๔  
ปีระกา* ณ บ้านข่าโคม ต�าบลหนองขอน (ปัจจุบันคือต�าบลปะอาว) อ�าเภอเมือง 
จังหวดัอบุลราชธานี ท่านเข้าพ�านัก ณ วดัใต้ อ�าเภอเมอืง จังหวดัอบุลราชธานี ตัง้แต่ 
อายุ ๑๒ ปี จวบจนกระทัง่อาย ุ๑๕ ปี จึงได้บรรพชาเป็นสามเณร บวชเรียนอกัษรธรรม  
อกัษรขอม อกัษรไทยน้อย และหนังสอืไทย ตามประเพณนิียม สมยัเป็นสามเณรใหญ่ 
ครูบาอาจารย์รักและไว้เน้ือเชื่อใจมาก ไปไหนจะต้องเอาท่านไปด้วยเสมอเพื่อคอย
ปฏิบัติรับใช้ กิจทุกอย่างของครูบาอาจารย์น้ันท่านรับหน้าที่หมดโดยไม่เห็นแก ่
ความเหน็ดเหน่ือยเมือ่ยล้าล�าบากยากเขญ็ใดๆ ทัง้สิน้ เป็นต้นว่าการรับบาตร ท่านจะ 
รับภาระรูปเดียวหมด ทั้งหิ้วบาตรและทั้งสะพายบาตรรอบกายเลยทีเดียว

* (จากหนังสือที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล 
โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน))

พระกนฺตสีโล หลวงปู่เสาร์

ชีวประวัติ
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ชีวิตสมณะ การแสวงหาธรรมและปฏิปทา

เมื่อสามเณรเสาร์มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ 
จ�าพรรษาที่วัดใต้ถึง ๑๐ พรรษา เป็นครูอาจารย์อบรมสั่งสอนหมู่คณะได้ ชาวบ้าน 
จึงเรียกท่านว่า “ญาคูเสาร์” สมัยน้ันคณะธรรมยุตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ 
ประเทศสยามเร่ิมมทีีจั่งหวดัอบุลราชธานีเป็นแห่งแรกได้ไม่กีส่บิปี ญาท่านม้าว เทวธมมีฺ  
เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดศรีทอง (ปัจจุบันคือวัดศรีอุบลรัตนาราม) ปรากฏชื่อเสียงว่า 
เป็นพระคณะธรรมยุต ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติตรง ต่อพระธรรมวินัย และไป 
เล่าเรียนมาจากวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อข้อสัมมาปฏิบัติจริง มิได้เล่าเรียนเพื่อลาภยศ
แต่อย่างใด ญาคูเสาร์ไปฟังธรรมจากญาท่านม้าว เทวธมฺมี แล้วเกิดความเลื่อมใส 
ได้ขอมอบตัวเป็นศิษย์ จนกระทั่งตัดสินใจพร้อมด้วยพระเณรทั้งหมดในวัดใต้
ประกอบพิธีอุปสมบทใหม่ในคณะธรรมยุตที่วัดศรีทอง โดยมีพระครูทา โชติปาโล 
เป็นพระอปัุชฌาย์ (เจ้าอาวาสวดัศรีทองรูปที ่๒ ภายหลงัเป็นพระครูสทีนัดรคณาจารย์  
เจ้าคณะใหญ่แห่งสีทันดร แขวงจ�าปาศักดิ์) พระครูสีทา ชยเสโน เป็นพระกรรม- 
วาจาจารย์ และนับแต่น้ันเป็นต้นมา วดัใต้จึงกลายเป็นวดัธรรมยตุ ฆ้องกลองส�าหรับตี 
ในงานประเพณีท�าบุญอึกทึกครึกโครมของสมัยน้ันซึ่งมีอยู่ประจ�าวัดของญาคูเสาร์
ท่านก็สละทิ้งหมด พวกที่เขาไม่ชอบเขาก็โกรธ พวกที่ชอบเขาบอกว่า “ของเหล่านั้น
ไม่จ�าเป็น เป็นสงฆ์ขอให้ปฏิบัติถูกต้องตามพระธรรมวินัยก็แล้วกัน”

หลวงปู่เสาร์ท่านเป็นผู้สันโดษ ชอบความสงบ ไม่ระคนด้วยหมู่คณะ ถ้าที่ไหน
มีความวุ่นวายจุ้นจ้านแล้วละก้อ ท่านจะปลีกตัวหนีห่างไปเอง ท่านชอบออกแสวงหา
ที่วิเวกตามป่าบ้าง ตามโคนไม้บ้าง ตามถ�้าบ้าง ตามภูเขาบ้าง ทั้งในประเทศไทย  
ทางภาคอสีานเกอืบทกุจังหวดั และไปถงึประเทศลาวอกีด้วย การเทีย่วจาริกปลกีวเิวก
หรือเที่ยวเผยแผ่สัจธรรม แม้บางครั้งบางคราวจะไปเป็นหมู่คณะมากด้วยกัน แต่ก็ 
เงียบสงบเหมือนไม่มีพระเลย กาลต่อมาท่านได้เป็นสมภารวดัเลยีบ คณะสงฆ์จึงเหน็
ควรยกย่องให้ท่านเป็นพระครูวิเวกพุทธกิจ
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หลวงปู่เสาร์ กันตสีลเถร ตามที่ท่านหลวงปู่หลุยบันทึกไว้น้ัน เร่ืองการท�า 
ความเพยีรเป็นเลศิ ด�าเนินตามทางสายกลางอย่างสม�า่เสมอไม่ยิง่ไม่หย่อน พจิารณา
ถงึขัน้ภูมธิรรมละเอยีดมาก ยกจิตขึน้สูอ่งค์เมตตามหาคณุ เยอืกเยน็ สกุใส รุ่งโรจน์ 
สงบเสงี่ยม องอาจ สง่างาม กิริยามารยาทอ่อนน้อม สุขุม พูดน้อย มีอัธยาศัยน้อม
ไปทางสมถวิปัสสนา ท�าใจเหมือนแผ่นดิน ใฝ่ใจในธุดงควัตร หนักแน่นในหลัก 
พระธรรมวนัิยโดยเคร่งครัด ท่านชอบจ�าพรรษาอยูต่ามป่าเขาล�าเนาไพรและสอนผู้อืน่ 
ให้ถือปฏิบัติตาม ท่านหลวงปู่เสาร์เป็นวิสุทธิบุคคลผู้เลิศเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตา 
มหาคุณต่อสัตว์โลกโดยไม่มีประมาณ ท่านมีลูกศิษย์องค์ส�าคัญ คือ ท่านหลวงปู่มั่น 
ซึ่งเป็นผู้เลิศประเสริฐสุด ช่วยเป็นก�าลังส่งเสริมพระพุทธศาสนาทางภาคปฏิบัติด้าน 
จิตภาวนา ยุคแรกของสายพระธดุงคกรรมฐานคอื ท่านหลวงปูเ่สาร์ กนัตสลีเถร และ 
ท่านหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถร ผู้น�าหน้าวงศ์แห่งพระป่า

หลวงตาพระมหาบัว าณสมฺปนฺโน ได้จดจารึกค�าของหลวงปู่มั่นไว้ว่า นิสัย
ของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นไปอย่างเรียบๆ และเยอืกเยน็ น่าเลือ่มใสมาก ทีม่แีปลก 
อยู่บ้างก็เวลาท่านเข้าที่นั่งสมาธิ ตัวของท่านชอบลอยขึ้นเสมอ บางครั้งตัวท่านลอย
ขึ้นไปจนผิดสังเกต เวลาท่านน่ังสมาธิอยู่ ท่านเองเกิดความแปลกใจในขณะน้ันว่า  
“ตวัเราท่าจะลอยขึน้จากพืน้แน่ๆ” เลยลมืตาขึน้ดตูวัเอง ขณะน้ันจิตท่านถอนออกจาก
สมาธิพอดี เพราะพะวักพะวงกับเร่ืองตัวลอย ท่านเลยตกลงมาก้นกระแทกกับพื้น 
อย่างแรง ต้องเจ็บเอวอยูห่ลายวนั ความจริงตวัท่านลอยขึน้จากพืน้จริงๆ สงูประมาณ 
๑ เมตร ขณะที่ท่านลืมตาดูตัวเองนั้น จิตได้ถอนออกจากสมาธิ จึงไม่มีสติพอยับยั้ง 
ไว้บ้าง จึงท�าให้ท่านตกลงสูพ่ืน้อย่างแรงเช่นเดียวกบัสิง่ต่างๆ ตกลงจากทีส่งู ในคราว
ต่อไปเวลาท่านนั่งสมาธิ พอรู้สึกว่าตัวท่านลอยขึ้นจากพื้น ท่านพยายามท�าสติให้อยู่
ในองค์ของสมาธิแล้วค่อยๆ ลืมตาขึ้นดูตัวเอง ก็ประจักษ์ว่าตัวท่านลอยขึ้นจริงๆ  
แต่มิได้ตกลงสูพ่ืน้เหมอืนคราวแรก เพราะท่านมไิด้ปราศจากสต ิและคอยประคองใจ 
ให้อยู่ในองค์สมาธ ิท่านจึงรู้เร่ืองของท่านได้ด ีท่านเป็นคนละเอยีดถีถ้่วนอยูม่าก แม้จะ 
เห็นด้วยตาแล้วท่านยังไม่แน่ใจ ต้องเอาวัตถุชิ้นเล็กๆ ขึ้นไปเหน็บไว้บนหญ้าหลังกุฏิ
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แล้วกลบัมาท�าสมาธอิกี พอจิตสงบและตวัเร่ิมลอยข้ึนไปอกี ท่านพยายามประคองจิต
ให้มัน่อยูใ่นสมาธเิพือ่ตวัจะได้ลอยขึน้ไปจนถงึวตัถเุคร่ืองหมายทีท่่านน�าขึน้ไปเหน็บไว้ 
แล้วค่อยๆ เอื้อมมือจับด้วยความมีสติ แล้วน�าวัตถุน้ันลงมาโดยทางสมาธิภาวนา 
คือพอหยิบได้วัตถุนั้นแล้วก็ค่อยๆ ถอนจิตออกจากสมาธิเพื่อกายจะได้ค่อยๆ ลงมา
จนถึงพื้นอย่างปลอดภัย แต่ไม่ถึงกับให้จิตถอนออกจากสมาธิจริงๆ เมื่อได้ทดลอง
จนเป็นที่แน่ใจแล้ว ท่านจึงเชื่อตัวเองว่าตัวท่านลอยขึ้นได้จริงในเวลาเข้าสมาธิใน 
บางคร้ัง แต่มิได้ลอยขึ้นเสมอไป น้ีเป็นจริตนิสัยแห่งจิตของท่านพระอาจารย์เสาร์ 
รู้สึกผิดกับนิสัยของท่านพระอาจารย์มั่นอยู่มากในปฏิปทาทางใจ  

จิตของท่านพระอาจารย์เสาร์เป็นไปอย่างเรียบๆ สงบเย็นโดยสม�่าเสมอนับแต่
ขัน้เร่ิมแรกจนถงึสดุท้ายปลายแดนแห่งปฏปิทาของท่าน ไม่ค่อยล่อแหลมต่ออนัตราย
และไม่ค่อยมีอบุายต่างๆ และความรู้แปลกๆ เหมอืนจิตท่านพระอาจารย์ม่ัน

ท่านเล่าว่า ท่านพระอาจารย์เสาร์เดิมท่านปรารถนาเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า  
เวลาออกบ�าเพญ็พอเร่งความเพยีรเข้ามากๆ ใจรู้สกึประหวดัๆ ถงึความปรารถนาเดมิ  
เพื่อความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า แสดงออกเป็นเชิงอาลัยเสียดายยังไม่อยากไป
นิพพาน ท่านเหน็ว่าเป็นอปุสรรคต่อความเพยีรเพือ่ความรู้แจ้งซึง่พระนิพพานในชาติ 
ปัจจุบนัน้ี ท่านเลยอธษิฐานของดจากความปรารถนาน้ัน และขอประมวลมาเพือ่ความรู้แจ้ง 
ซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ ไม่ขอเกิดมารับความทุกข์ทรมานในภพชาติต่างๆ อีกต่อไป  
พอท่านปล่อยวางความปรารถนาเดิมแล้ว การบ�าเพ็ญเพียรรู้สึกสะดวกแลเห็นผลไป
โดยล�าดับ ไม่มีอารมณ์เครื่องเกาะเกี่ยวเหมือนแต่ก่อน สุดท้ายท่านก็บรรลุถึงแดน
แห่งความเกษมดงัใจหมาย แต่การแนะน�าสัง่สอนผู้อืน่ ท่านไม่ค่อยมีความรู้แตกฉาน
กว้างขวางนัก ทัง้น้ีอาจจะเป็นไปตามภมูนิิสยัเดมิของท่านทีมุ่ง่เป็นพระปัจเจกพทุธเจ้า 
ซึง่ตรัสรู้เองชอบแต่ไม่สนใจสัง่สอนใครก็ได้ อกีประการหน่ึง ทีท่่านกลบัความปรารถนา 
ได้ส�าเร็จตามนั้น คงอยู่ในขั้นพอแก้ไขได้ซึ่งยังไม่สมบูรณ์เต็มภูมิแท้ 

ปกตนิิสยัของท่านเป็นคนไม่ชอบพดู พดูน้อยทีส่ดุ ทัง้วนัไม่พดูอะไรกบัใครเกนิ  
๒-๓ ประโยค เวลานั่งก็ทนทาน นั่งอยู่ได้เป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมง เดินก็ท�านอง
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เดียวกัน แต่ลกัษณะท่าทางของท่านมคีวามสง่าผ่าเผยน่าเคารพเลือ่มใสมาก มองเหน็ 
ท่านแล้วเย็นตาเย็นใจไปหลายวัน ประชาชนและพระเณรเคารพเลื่อมใสท่านมาก  
ท่านมีลูกศิษย์มากมายเหมือนท่านพระอาจารย์มั่น

วิธีการอบรมสั่งสอน

ท่านพระอาจารย์เสาร์ปกครองพระเณรลูกวัดจ�านวนเป็นร้อยได้โดยไม่มีเสียง 
พดูคุยกนัดังๆ เลย หากพระเณรลกูวดัรูปใดประพฤตผิิดวนัิยสงฆ์หรือพดูคยุเสยีงดงั 
ท่านจะทราบทันที แต่เป็นที่น่าแปลกอยู่อย่างหนึ่ง คือเวลาจะเอ่ยถามอะไรท่านเพื่อ
ขอรับค�าแนะน�าสั่งสอนเพื่อจะน�าไปปฏิบัติให้ตรงมรรคตรงผล เพียงแต่ก�าลังจะถาม
เท่าน้ัน เมือ่คิดจะถามท่านในเร่ืองใด ท่านกล่็วงรู้ไปหมดและก็พดูอธบิายให้ทราบก่อน 
ที่จะตั้งค�าถามทุกครั้งไป

เมือ่ท่านฉันภตัตาหารเสร็จ ท่านเดนิจงกรมจนถงึเวลาท�าข้อวตัร ท่านจะมาตรวจดู  
ข้อวตัร เสร็จจากข้อวตัรแล้วกเ็ข้าทางจงกรมท�าความเพยีรปฏบิตัใิห้ลกูศษิย์ด ูค�าสอน 
ของท่านน้ันคอืความเพยีร ความเพยีรของท่านเป็นธรรมเทศนา ท่านจะสอนให้ประกอบ 
ความเพียรตั้งแต่หัวค�่าจนกระทั่งถึงเวลา ๔ ทุ่ม พอถึง ๔ ทุ่มแล้วก็จ�าวัดพักผ่อน
ตามอัธยาศัย พอถึงตี ๓ ท่านก็เตือนให้ลุกขึ้นมาบ�าเพ็ญเพียร เดินจงกรม นั่งสมาธิ
ภาวนา หรือท�าวัตรสวดมนต์ก็ตามแต่ที่จะถนัด แต่หลักที่ท่านยึดเป็นหลักที่แน่นอน
ที่สุด ก็คือว่า ในเบื้องต้นท่านจะสอนให้ลูกศิษย์หัดนอน ๔ ทุ่ม ตื่นตี ๓ ในขณะที่
ยังไม่ได้นอน หรือตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ท�ากิจวัตรมีการสวดมนต์ไหว้พระ เดินจงกรม 
น่ังสมาธภิาวนา ท่านกจ็ะสอนให้ท�าอย่างน้ี อนัน้ีเป็นหลกัส�าคญัทีท่่านจะรีบเร่งอบรม
สัง่สอนและฝึกลกูศษิย์ให้ท�าให้ได้ ถ้าหากยงัท�าไม่ได้ ท่านกย็งัไม่อบรมสัง่สอนธรรมะ
ส่วนละเอียดขึ้นไป เพราะอันนี้เป็นการฝึกหัดดัดนิสัยให้มีระเบียบ นอนก็มีระเบียบ 
ตื่นก็มีระเบียบ การฉันก็ต้องมีระเบียบคือฉันหนเดียวเป็นวัตร ฉันในบาตรเป็นวัตร 
บิณฑบาตฉันเป็นวัตร อันน้ีเป็นข้อวัตรที่ท่านถือเคร่งครัดนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
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ข้อฉันในบาตร ฉันหนเดียว อันน้ีท่านยึดเป็นหัวใจหลักของการปฏิบัติกัมมัฏฐาน
เลยทีเดียว

โดยหลักการที่หลวงปู่เสาร์ได้อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหามาน้ัน ยึดหลักการ
บริกรรมภาวนาพุทโธและอานาปานสติเป็นหลักปฏิบัติ

การบริกรรมภาวนาให้จิตอยู่ ณ จุดเดียวคือ พุทโธ ซึ่งพุทโธแปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น  
ผู้เบิกบาน เป็นกิริยาของจิต เมื่อจิตมาจดจ้องอยู่ที่ค�าว่าพุทโธ ให้พิจารณาตาม 
องค์ฌาน ๕ คอื การนึกถงึพทุโธเรียกว่า วติก จิตอยูก่บัพทุโธไม่พรากจากไปเรียกว่า  
วิจาร หลังจากนี้ปีติและความสุขก็เกิดขึ้น เมื่อปีติและความสุขเกิดขึ้น แล้วจิตของ 
ผู้ภาวนาย่อมด�าเนินไปสู่ความสงบ เข้าไปสู่อุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ลักษณะที่
จิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิ ภาวะจิตเป็นภาวะสงบนิ่ง สว่าง ไม่มีกิริยาอาการแสดงความรู้ 
ในขั้นนี้เรียกว่า จิตอยู่ในสมถะ

ถ้าจะเรียกโดยจิตก็เรียกว่า อัปปนาจิต
ถ้าจะเรียกโดยสมาธิก็เรียกว่า อัปปนาสมาธิ
ถ้าจะเรียกโดยฌานก็เรียกว่า อัปปนาฌาน

บางท่านน�าไปเทียบกับฌานขั้นที่ ๔ จิตในข้ันน้ีเรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาจิต  
อัปปนาสมาธิ อัปปนาฌาน จิตย่อมไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นนอกจากมีสภาวะรู้อยู่
อย่างเดียวเท่านั้น เมื่อนักปฏิบัติผู้ที่ยังไม่ได้ระดับจิต เมื่อจิตติดอยู่ในความสงบนิ่ง
เช่นนี้ จิตย่อมไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาได้

เม่ือเป็นเช่นน้ี หลวงปู่เสาร์ผู้เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานในสายน้ี จึงได้เดิน
อบุายสอนให้ลกูศิษย์พจิารณากายคตาสตเิรียกว่า กายานุปัสสนาสตปัิฏฐาน โดยการ
พจิารณา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เป็นต้น น้อมจิตนึกไปในลกัษณะความเป็นของปฏิกลู
น่าเกลียดเป็นของโสโครก จนกระทั่งจิตมีความสงบลง จิตกลายเป็นปัญญาญาณ 
หายสงสัย เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งในเร่ืองของกาย  
รู้ยิง่เหน็จริงตามทีไ่ด้พจิารณา เมือ่ผู้ปฏบิตัไิด้พจิารณา ผม ขน เลบ็ ฟัน หนัง เป็นสิง่ 
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ปฏิกลู ในทีส่ดุได้เหน็ตามความเป็นจริงในสิง่น้ันว่าเป็นของปฏกิลู โดยปราศจากความจ�า 
จากสัญญาใดๆ จากน้ันแล้วก็เกิดนิมิตปรากฏเห็นสิ่งเหล่าน้ันว่าเป็นของปฏิกูล 
น่าเกลียดโสโครกจริงๆ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้พิจารณารู้เห็นอสุภกรรมฐาน

เมื่อผู ้ปฏิบัติพิจารณาอสุภกรรมฐานจนช�านิช�านาญจนรู ้ยิ่งเห็นจริงใน 
อสุภกรรมฐานนั้นแล้ว ในขั้นต่อไปท่านหลวงปู่เสาร์ได้แนะน�าให้พิจารณาร่างกายให้
เห็นเป็นธาตุ ๔ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุลม ธาตุไฟ จนกระทั่งเห็นเป็นดิน น�้า ลม ไฟ 
เมื่อจิตรู้ว่าเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ จิตก็จะเกิดความรู้ขึ้นว่า สัตว์ 
บุคคล ตัวตน เรา เขา ไม่มี มีแต่ความประชุมพร้อมของธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ 
เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็ย่อมเกิดปัญญาญาณขึ้นมารู้ว่า ในตัวของเรานี้ไม่มีอะไร 
เป็นอนัตตาทั้งสิ้น มีแต่ธาตุ ๔ ดิน น�้า ลม ไฟ เท่านั้น ถ้าหากภูมิจิตของผู้ปฏิบัติจะ
มองเหน็แต่เพยีงกายทัง้หมดน้ีเป็นแต่เพยีงธาต ุ๔ ดิน น�า้ ลม ไฟ รู้แต่เพยีงว่าธาต ุ๔ 
ดิน น�้า ลม ไฟ และภูมิจิตของท่านอยู่แค่นั้น ก็มีความรู้เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐาน

และในขณะเดียวกนัน้ัน ถ้าภูมิจิตของผู้ปฏบิตัปิฏวิตัคิวามรูไ้ปสูพ่ระไตรลกัษณ์
คอื อนิจจังไม่เทีย่ง ทกุขงัเป็นทกุข์ อนัตตาไม่ใช่ตวัตนเราเขา ทีไ่หนตามหลกัธรรมชาติ 
ความจริง ถ้าหากมีอนิจจสัญญาความส�าคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยง ทุกขสัญญาความ
ส�าคญัม่ันหมายว่าเป็นทกุข์ อนัตตสญัญาความส�าคญัมัน่หมายว่าไม่ใช่ตวัตนทีแ่ท้จริง  
ภูมิจิตของผู้ปฏิบัตินั้นก็ก้าวเข้าสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา

เม่ือผู้ปฏิบัติมาฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้มีความรู้ด้วยอุบายต่างๆ และมี
ความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะของอสุภกรรมฐานโดยอุบายอย่างใดอย่างหน่ึงโดย
แยบคาย จนมีความรู้แจ้งเหน็จริงในลกัษณะทีว่่ากายเราน้ีเป็นแต่เพยีงธาต ุ๔ ดนิ น�า้ 
ลม ไฟ มีความเห็นว่าธาตุ ๔ ก็เป็นแต่เพียงธาตุ ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคล
เราเขาด้วยอุบายดังกล่าวแล้ว ผู้ปฏิบัติยึดหลักอันนั้นภาวนาบ่อยๆ กระท�าให้มากๆ 
พิจารณาให้มากๆ พิจารณาย้อนกลับไปกลับมา จิตจะค่อยๆ ก้าวเข้าสู่ภูมิรู้ภูมิธรรม
เป็นล�าดับๆ ไป หลักการปฏิบัติของท่านหลวงปู่เสาร์ก็มีดังนี้ 
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และอีกอันหน่ึง อานาปานสติท่านก็ยึดเป็นหลักการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กรรมฐานอานาปานสติ การก�าหนดพิจารณาก�าหนดลมหายใจน้ันจะไปแทรกอยู ่
ทกุกรรมฐาน จะบริกรรมภาวนากด็ ีจะพจิารณากด็ ีในเมือ่จิตสงบลงไปปล่อยวางอารมณ์ 
ทีพ่จิารณาแล้ว ส่วนใหญ่จิตจะไปรู้อยูท่ีล่มหายใจเข้าออก ในเม่ือจิตตามรู้ลมหายใจ 
เข้าออกก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่เป็นปกติ จิตเอาลมหายใจเป็นสิ่งรู้ สติเอาลม
หายใจเป็นสิ่งระลึก ลมหายใจเข้าออกเป็นไปตามปกติของร่างกาย เมื่อสติไปจับอยู่
ที่ลมหายใจ ลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติ ลมหายใจเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกาย 
สติไปก�าหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออก จดจ่ออยู่ที่ตรงนั้น วิตกถึงลมหายใจ มีสติ 
รู้พร้อมอยู่ ในขณะนั้นจิตก็มีวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจ เมื่อจิตสงบลงไป ลมหายใจ 
กค่็อยละเอยีดๆ ลงไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ในทีส่ดุลมหายใจกห็ายขาดไป เมือ่ลมหายใจ
หายขาดไปจากความรู้สึก ร่างกายที่ปรากฏว่ามีอยู่ก็พลอยหายไปด้วย

ถ้าหากว่าลมหายใจยงัไม่หายขาดไป กายกย็งัปรากฏอยู ่เมือ่จิตตามลมหายใจ
เข้าไปข้างใน จิตจะไปสงบน่ิงอยู่ในท่ามกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีออกมารู้ทั่วทั้ง
ร่างกาย จิตสามารถทีจ่ะมองเหน็อวยัวะต่างๆ ภายในร่างกายได้หมดทัง้ตวั เพราะลม
ย่อมว่ิงเข้าไปท่ีส่วนต่างๆ ของร่างกาย ลมวิง่ไปถงึไหนจิตกรู้็ไปถงึน่ัน ตัง้แต่หวัจรดเท้า  
ตั้งแต่เท้าจรดหัว ตั้งแต่แขนซ้ายแขนขวา ขาขวาขาซ้าย เมื่อจิตตามลมหายใจเข้าไป
แล้วจิตจะรู้ทั่วกายหมด ในขณะใดกายยังปรากฏอยู่ จิตสงบอยู่ สงบนิ่ง รู้สว่างอยู่
ในกาย วิตกวิจารคือจิตรู้อยู่ภายในกาย สติก็รู้พร้อมอยู่ในกาย ในอันดับน้ันปีติ
และความสุขย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อปีติและความสุขบังเกิดขึ้น จิตก็เป็นหนึ่ง นิวรณ์ ๕  
กามฉันทะ พยาบาท ถนีมิทธะ อทุธจัจกกุกจุจะ วจิิกจิฉา กห็ายไป จิตกลายเป็นสมถะ 
มีพลังพอที่จะปราบนิวรณ์ ๕ ให้สงบระงับไป ผู้ภาวนาก็จะมองเห็นผลประโยชน์ 
ในการเจริญสมถกรรมฐาน อันนี้เป็นปฏิปทาย่อๆ ของครูบาอาจารย์ที่น�ามาเล่าเพื่อ
จะเป็นประโยชน์แก่สหธรรมิก
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โอวาทธรรม

ส�าหรับหลวงปูเ่สาร์ ท่านเป็นคนไม่ชอบพดู ไม่ชอบเทศน์ ไม่ชอบมคีวามรู้แปลกๆ 
ต่างๆ กวนใจเหมือนท่านพระอาจารย์มั่น เวลาจ�าเป็นต้องเทศน์ ท่านก็เทศน์เพียง
ประโยคหน่ึงหรือสองประโยคเท่าน้ัน แล้วกล็งธรรมาสน์ไปกฏุโิดยไม่สนใจใคร เท่าที่
บรรดาลกูศิษย์จดจ�ากนัมาได้น้ัน ท่านเทศน์สอนย่อๆ สัน้ๆ ใจความในค�าเทศน์ค�าสอน 
เพียงเท่านี้

• อยากได้ดีให้ท�าเอา อยากได้ชั่วให้ท�าเอา

• ท่านสอนให้ภาวนาว่า “พุทโธ” เด้อ ค�าเดียวเท่านั้น
 มีคนถามท่านว่า “พุทโธ” แปลว่าจั๋งได๋ (พุทโธ แปลว่าอะไร)
 ท่านตอบเขาว่า ถามไปหาสิแตกอีหยัง ยั้งว่าให้ภาวนาพุทโธ 
 (มาถามหาอะไร บอกให้ภาวนาพุทโธ) 
 ขยายความค�าของท่าน ให้ระลึก “พุทโธ” ภายในใจค�าเดียวเท่านั้น

• ให้พากันละบาปและบ�าเพ็ญบุญ อย่าให้เสียชีวิตลมหายใจไปเปล่าที่ได้มี
วาสนามาเกิดเป็นมนุษย์

• เราเกดิเป็นมนุษย์มคีวามสงูศกัดิม์าก แต่อย่าน�าเรือ่งของสตัว์มาประพฤติ 
มนุษย์ของเราจะต�า่ลงกว่าสตัว์และจะเลวกว่าสตัว์อกีมาก เวลาตกนรกจะ
ตกหลุมที่ร้อนกว่าสัตว์มากมาย อย่าพากันท�า

• ให้ตั้งใจให้ดี ตั้งสติให้ดี

• พิจารณาความตายให้มากๆ ไม่ว่าคน ว่าสัตว์ เกิดมาแล้วก็ต้องตาย  
เพราะเกิดกับตายเป็นของคู่กัน

• ท่านขึน้ไปน่ังบนธรรมาสน์ ตัง้นะโม ๓ จบเสร็จแล้ว ท่านกว่็า “ทกุข์ สมทุยั  
นิโรธ มรรค เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้” แล้วท่านก็ลงจากธรรมาสน์
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• เอา! ฟังเทศน์ พากันตั้งใจฟังเทศน์ กายสุจริต วาจาสุจริต มโนสุจริต 
พากนัตัง้ใจรักษากายให้บริสทุธิ ์รักษาวาจาให้บริสทุธิ ์รักษาใจให้บริสทุธิ์ 
เอวัง

• ท�าให้ดูมันยังไม่ดู ปฏิบัติให้ดูอยู่ทุกวันมันยังไม่ปฏิบัติตาม เทศน์ให้ฟัง
มันจะฟังหรือ? พวกเจ้า ข้อยเฮ็ดให้เบิ่งยังบ่เบิ่ง เทศน์ให้พวกหมู่เจ้าฟัง 
หมู่เจ้าสิฟังฤา

• เขาสิเชื่อความดีที่เฮาเฮ็ดหลายกว่าความเว้าที่เฮาสอน (เขาจะเชื่อในสิ่ง 
ที่เราท�ามากกว่าจะเชื่อในสิ่งที่เราพูด)

• เราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติน้ี ควรรีบเร่งทุกเวลา อย่าชักช้าจะเสียการ 
จงตั้งใจพยายามฝึกจิตปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ได้ทัน

• งานของจิตน้ันต้องถอืว่าเป็นงานเร่งด่วน โดยมคีวามตายคืบคลานคกุคาม
เข้ามาอยู่ทุกขณะ ถ้าเผลอสติเพียงนิดเดียว ความตายก็มาถึงตัวทันที

• เออ กะซ่างเขาดอก เขามีปากกะให้เขาเว้าไป

• ให้ปฏิบัติท�าความดี นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม

• เขาพูดว่าเราดี เราก็ไม่ดีเหมือนค�าเขาพูด เขาพูดว่าเราช่ัว เราก็ไม่ช่ัว
เหมือนค�าเขาพูด ถ้าเราไม่ยึด เราไม่มี จะเอาอะไรไปดีไปชั่ว

• ดีกับชั่วมันมีอยู่ในโลกนี้ หนีจากโลกนี้ก็ไม่มีดีไม่มีชั่ว

• ดีก็รู้อยู่แล้ว ชั่วก็รู้อยู่แล้ว ท�าให้ดูมันยังไม่ดู จะเอาอะไรไปสอนมันอีก 
ท�าไมมันไม่ดู?
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ปัจฉิมบท

ท่านพระอาจารย์เสาร์และท่านพระอาจารย์มัน่ ทัง้สองรูปน้ีเป็นผู้อตุส่าห์พยายาม
บุกเบิกเพิกถอนขวากหนามที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินธุดงควัตร เพราะแต่ก่อน 
ในสมยัน้ันไม่มใีครสนใจกบัธดุงควตัร พระกรรมฐานประหน่ึงว่าแทบไม่มีในเมอืงไทย  
แต่คร้ันแล้วก็มีท่านทั้งสองน้ีแลได้น�าคัมภีร์ที่ทรงแสดงไว้แล้วในพระไตรปิฎกออก
มาประพฤติปฏิบัติให้เปิดเผยจนเป็นที่ร�่าลือ และทางชั่วก็กีดขวางเข้ามา บางคร้ัง 
ถกูขบัไล่ไสส่งหาว่าเป็นพระจรจัด พระขดัขวางต่อบ้านต่อเมอืง ถกูขับไล่ไสส่งจากฝ่าย
ปกครองตามสถานทีน้ั่นๆ เร่ือยมา ท่านกไ็ม่หวัน่ไหวในการประพฤตปิฏบิตัดิ�าเนินตาม 
ข้อวตัรปฏบิตัทิีม่แีล้วในคัมภีร์เร่ือยมา ค่อยบกุเบกิเพกิถอนไปเร่ือยๆ การบ�าเพญ็ธรรม 
ของท่านก็ปรากฏขึน้ภายในจิตใจเป็นล�าดบัล�าดา เป็นก�าลงัใจทีท่่านจะอตุส่าห์พยายาม
เพิกถอนกิเลสตัณหาภายในจิตใจ แล้วก็เป็นไปพร้อมๆ กันกับการแนะน�าสั่งสอน
บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเร่ือยมา กรรมฐานจึงค่อยเบิกกว้างออกไปๆ จนกระทั่งมาถึง
สมัยปัจจุบันน้ี รู้สึกว่าไปทางไหนพระกรรมฐานเราซึ่งเป็นทางด�าเนินมาดั้งเดิมก็ได้
เปิดกว้างกระจายออกไปทุกแห่งทุกหนทั่วประเทศไทยของเรา ทั้งน้ีก็ข้ึนไปจากท่าน
ทั้งสองรูปน้ีแลเป็นผู้บุกเบิกในเบื้องต้น ท่านจึงได้รับความล�าบากล�าบนมากทีเดียว  
น้ีเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบวั าณสมปฺนฺโน ทีไ่ด้น�ามาเป็นบทสรุป 
เพื่อเตือนสติศิษย์รุ่นต่อๆ ไปในภายหลัง เม่ือได้ประสบกับลาภสักการะ ยศถา
บรรดาศักดิ์ เสียงสรรเสริญยกย่อง และความสุขสะดวกสบายอันสาธุชนเขาถวายให้ 
เพราะเลื่อมใสศรัทธาในคุณงามความดีที่สร้างมาด้วยความทุกข์ยากของหลวงปู่เสาร์ 
กนฺตสีโล ผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ต้นวงศ์พระป่าแห่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เมื่อหลวงปู่เสาร์เข้าสู่วัยชรา ได้ปรารภในท่ามกลางลูกศิษย์จ�านวนมากว่า 
ปรารถนาจะกลับไปใช้ชีวิตในบั้นปลายที่บ้านเกิดเมืองนอน จึงพูดสอนสั่งศิษย์ที ่
วัดโพนแก้ว (วัดอรัญญิกาวาส อ�าเภอเมือง จังหวัดนครพนม) มีใจความว่า  
“เราได้ปฏบิตัพิระศาสนาเทีย่วอบรมสัง่สอนภกิษุ สามเณร ประชาชนทัง้หลาย ให้รู้แจ้ง 
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เหน็จริงในศีลธรรมมาด้วยความยากล�าบากแสนเข็ญ กส็ูอ้ดทนมา บางบ้านเขาเอาปืน 
ไล่ยิง บางบ้านเขาว่าเป็นอีแร้งหม่น มันเป็นเสียอย่างน้ีก็สู้ทนมาจนถึงบัดน้ี ขอให ้
ท่านพิจารณาดูเอา ให้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของพระบรมศาสดาจารย์ แล้วใช้วิริยะ
ความเพียรปฏิบัติอย่าท้อถอย อย่าได้ละทิ้งวัดน้ีไปเทอญ” หลังจากน้ันองค์ท่านจึง
เดินทางกลับสู่จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อถึงกาลอันควรแก่อายุขัยแล้ว ท่านได้มรณภาพลงที่วัดอ�ามาตยาราม นคร
จ�าปาศักดิ์ ในอิริยาบถน่ังก้มกราบพระประธานในอุโบสถ ถึงพร้อมด้วยสติอย่าง
ไพบูลย์ องอาจ สง่างาม ก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขอย่างบริสุทธิ์สมบูรณ์ เมื่อวันอังคาร 
แรม ๓ ค�่า เดือน ๓ ปีมะเมีย ตรงกับวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
คณะสงฆ์พร้อมด้วยชาวเมืองอุบลราชธานี คณะศรัทธาและคณะลูกศิษย์ทั้งมวล 
ขอโอกาสกราบคารวะสรีระศพองค์ท่าน แล้วพร้อมกันอญัเชิญกลบัมาจัดงานฌาปนกจิ
ที่วัดบูรพาราม อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ เมษายน 
พทุธศกัราช ๒๔๘๖ โดยมท่ีานหลวงปูม่ัน่ ภริูทตัตเถร เป็นก�าลงัอย่างส�าคัญ งานศพ 
ของหลวงปู่เสาร์เสร็จด้วยความสงบเรียบร้อยเป็นสิริมงคลมหามงคลของท่านผู้ที่ได้
มาร่วมบ�าเพ็ญบุญกุศลในงานศพโดยทั่วกัน
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พระภูริทตฺโต หลวงปู่มั่น

ชีวประวัติและพระธรรมเทศนา





พระภูริทตฺโต หลวงปู่มั่น

วัดป่าสุทธาวาส อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
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ตามประวัติ ท่านอุปสมบทเป็นพระ ปีพุทธศักราช ๒๔๓๖ ในสมัยนั้นป่าดง
พงไพรยงัอดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรตามธรรมชาตอิย่างเตม็ที ่กฎหมายบ้านเมอืง 
ยังไม่ครอบครอง ประชากรชาวไทยเรายังมีไม่มาก ประมาณ ๑๐ กว่าล้านคน  
การอาศัยอยู่ป่าอยู่เขาคนไม่ค่อยจะท�าลายป่าไม้ ถ�้า เงื้อมผา ฯลฯ

พระป่าสมยัท่านพระอาจารย์มัน่น้ันจึงสะดวกมากในการไปการมา หาเทีย่ววเิวก 
ตามป่าเขาล�าเนาไพรเพื่อแสวงหาโมกขธรรมอย่างเต็มก�าลังความสามารถของ 
แต่ละองค์ แต่สมัยคร้ังน้ันท่านได้รับความล�าบากมาก สู้อดสู้ทนแทบล้มแทบตาย 
แล้วด�าเนินตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าที่ทรงบ�าเพ็ญเพียรอย่างมุ่งมั่นไม่ท้อถอย 
ถือตามหลักพระธรรมวินัยที่ศาสดาทรงตรัสสอนไว้ทุกอย่างไม่น่าสงสัย

เร่ืองจิตตภาวนาน้ัน ใครเป็นผู้อบรมแนะน�าสัง่สอนในสมยัท่านพระอาจารย์มัน่  
กรุณาไปหาอ่านดูตามประวตัขิองท่านทีนั่กปราชญ์ท่านได้จดจารึกไว้ น่าจะหมดปัญหา  
หรือยิง่พวกเราน้อมน�าธรรมทีท่่านได้เมตตาอบรมแนะน�าสัง่สอน ตัง้ใจประพฤตปิฏบิตัิ
ตามแบบฉบบัของท่านให้ได้รู้ได้เหน็ตามธรรมชาตคิวามจริงอย่างท่านพระอาจารย์ม่ัน 
แล้วน้ันแลยิ่งดีเลิศดีประเสริฐที่สุด รู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมตัดรากเหง้าเค้ามูล
แห่งความสงสัยทั้งมวล

พระภูริทตฺโต หลวงปู่มั่น

ชีวประวัติ



18

พระป่าในสมยัเร่ิมต้นตามทีไ่ด้จดจารึกช่ือของท่านไว้ข้างบนน้ัน จะเรียกท่านว่า 
ผู้มีบญุวาสนาบารมแีก่กล้าสามารถในทางบรรลคุณุธรรมอนัเลศิประเสริฐสงูสดุ หรือ 
เป็นจอมปราชญ์ในดินแดนแห่งประเทศไทยเราน้ันก็คงจะไม่ผิด เพราะชื่อเสียง 
กิตติศัพท์เกียรติคุณของท่านกระเดื่องเลื่องลือลั่นรู ้ไปทั่วถึงหมดในแดนแห่ง 
พุทธศาสนา ทั้งประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศพม่า  

โดยเฉพาะเจ้าพระคณุพระอบุาลคีณุปูมาจารย์ (สริิจันโท จันทร์) องค์น้ีเด่นมาก 
ทุกๆ ด้าน ไม่ว่าการศึกษาปริยัติ ด้านการสังคมสงเคราะห์เกื้อกูลอนุเคราะห์ หรือ
ท�าประโยชน์ต่อประเทศชาติเพื่อช่วยโลกช่วยสงสาร ทั้งด้านการอยู่ป่าอยู่เขาก็เด็ด 
แต่เป็นบางโอกาส การแสดงธรรมเทศนาก็ไพเราะ มีเชิงฉลาดหลักแหลม ท�าให้
ผู้ฟังซาบซึ้ง ละเอียดสุขุม ส�าหรับผู้เขียนเองภูมิสติปัญญามีน้อย ไม่สามารถที่จะ
พรรณนาพระธรรมเทศนาทีท่่านแสดงไม่มีประมาณน้ันได้ จึงขอยกเทดิทนูไว้บนทีส่งู 
ที่ควร ท่านเป็นพระที่หาได้ยากเกิดยาก ถ้าอยากทราบประวัติของท่านเจ้าพระคุณ 
องค์นี้ กรุณาไปหาดูหนังสือประวัติของท่านได้ที่วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ คงจะทราบ
รายละเอียดได้ดี

ส�าหรับท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต นั้น ท่านเป็นจอมปราชญ์ชาติอาชาไนย 
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นผู้เลิศแห่งการอยู่ป่าอยู่เขาถ�้าเง้ือมผา จะหาใคร 
เสมอเหมือนได้ยาก ท่านเป็นยอดนักปราชญ์ที่มีเชิงฉลาดปราดเปร่ืองหลักแหลม  
รู้ทางด้านจิตตภาวนาน้ีเด่นมากเหนือความรู้ความฉลาดครอบโลกธาต ุซึง่เป็นความรู้ 
ที่มหัศจรรย์มาก

บรรดาลกูศิษย์ทีเ่ข้าไปรับการศึกษา ได้รับความรู้ซาบซึง้อย่างถงึใจในธรรมทีท่่าน 
ได้เมตตาอบรมแนะน�าสั่งสอน สุดที่จะพรรณนาพระคุณของท่านน้ันเป็นอนันตคุณ 
ล�าพังก�าลังสติปัญญาของผู้เขียนเองก็ไม่มีความสามารถที่จะไปอธิบายพระธรรม 
ที่ท่านแสดงนั้นอันเป็นวิสุทธิธรรม เพราะความโง่พาให้มืดมิดปิดตา (กิเลสเรายังมี) 
จึงขอถวายบูชายกเทิดทูนคุณพระธรรมไว้บนที่สูงที่ควร
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 ท่านพระอาจารย์มั่น พระป่าผู้เป็นจอมปราชญ์ชาติอาชาไนยที่เลิศ มีบทเชิง
ฉลาดสมกับชื่อเสียงลือนามว่าเป็นพระสาวกอรหันต์ในดินแดนแห่งประเทศไทยเรา 
ถ้าอยากทราบประวตัอินังดงามทีน่่าอศัจรรย์ของท่านพระอาจารย์ม่ัน กรุณาไปหาอ่าน 
ดูประวัติของท่านได้ที่หอสมุดแห่งชาติทุกแห่งในประเทศไทย หรือที่วัดป่าบ้านตาด 
จ.อุดรธานี ซึ่งนักปราชญ์ท่านได้จดจารึกไว้ไม่น่าสงสัย

ท่านพระอาจารย์ม่ัน ท่านได้น�าค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้ามาประกาศพระศาสนา  
ด้วยความองอาจกล้าหาญชาญฉลาดหลกัแหลม ด้วยมหาสตมิหาปัญญาอนัแหลมคม 
แสดงด้วยความบริสุทธิ์สมบูรณ์เป็นวิสุทธิธรรมแท้ ใครผู้ที่ได้พบเห็นนับว่ามีบุญ
วาสนาบารมีที่เกิดมาไม่เสียชาติที่เป็นมนุษย์ที่ได้จดจารึกช่ือลือนามว่าจอมปราชญ์ 
นับแต่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ตามล�าดับล�าดา ถึงพระสาวกอรหัตอรหันต์แล้ว 
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่โลก มีแต่สร้างโลกสงสารให้ได้รับแต่ความ
สมหวังอบอุ่นสงบร่มเย็นใจ ม่ันคงถาวรเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนับแต่กาลไหนๆ มา
ตลอดกัปตลอดกัลป์

ท่านหลวงปู่ม่ัน เป็นสมณะนักปราชญ์ชาติอาชาไนย จะหาใครเทียมได้ยาก
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อถึงกาลอันควร ท่านก็ดับขันธ์ก้าวเข้าสู่แดนบรมสุขที ่
วดัป่าสทุธาวาส จังหวดัสกลนคร ท่านได้พดูล่วงหน้าไว้กบับรรดาคณะลกูศิษย์ “อย่างไร 
กไ็ม่เลย ๘๐ ปี วนัสิน้อายขุยั” ท่านมรณภาพเดอืนพฤศจิกายน พทุธศักราช ๒๔๙๒ เวลา 
๐๒.๐๐ น. ๒๓ นาท ีในท่ามกลางแห่งสงฆ์ ด้วยอาการสงบ องอาจสง่างาม ด้วยวสิทุธธิรรม 
สมนามสมณะนักปราชญ์ผู้กล้าหาญชาญฉลาดชาติอาชาไนยในแดนแห่งไตรภพ  
อีกไม่นานท่านทัง้ ๒ ได้ล่วงลบัไป ข่าวลอืเร่ืองอฐัธิาตขุองท่านหลวงปูเ่สาร์และอฐัธิาตุ 
ของท่านหลวงปู่มั่น ได้กลายเป็นธาตุกายสิทธิ์ แก้วรัตนะอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่าง 
เลิศประเสริฐเหนือสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใดๆ ในแดนแห่งไตรโลกธาตุ และน่าอัศจรรย์เกิน
คาดหมายของผู้มีกิเลสมืดด�าก�าตาครอบง�าหัวใจ

ผู้เขยีน เขยีนตามหนังสอืบรูพาจารย์ทีท่่านได้บนัทกึไว้หรือได้เพิม่เตมิทีข่าดตก
เป็นบางตอนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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พระธรรมเทศนา
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ทาน

ทาน คอื เคร่ืองแสดงน�า้ใจของมนุษย์ผู้มจิีตใจสงู ผู้มีเมตตาจิตต่อเพือ่นมนุษย์
และสัตว์ผู้อาภัพ ด้วยการให้การเสียสละแบ่งปันมากน้อยตามก�าลังของวัตถุเคร่ือง
สงเคราะห์ที่มีอยู่ จะเป็นวัตถุทาน ธรรมทาน หรือวิทยาทานแขนงต่างๆ ก็ตาม ที่ให้
เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยมิได้หวังค่าตอบแทนใดๆ นอกจากกุศลคือความดีที่เกิดจาก
ทานนั้น ซึ่งจะเป็นสิ่งตอบแทนให้เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้น ตลอดอภัยทาน
ที่ควรให้แก่กันในเวลาอีกฝ่ายหน่ึงผิดพลาดหรือล่วงเกิน คนมีทานหรือคนที่เด่น 
ในการให้ทาน ย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนโดยไม่นิยมรูปร่างลักษณะ  
ผู้เช่นน้ีมนุษย์และสตัว์ตลอดเทวดาทีม่องไม่เหน็กเ็คารพรัก จะตกทศิใดแดนใดย่อม
ไม่อดอยากขาดแคลน หากมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ ไม่อับจนทนทุกข์

แม้ในแดนมนุษย์เรานี้ก็พอเห็นได้อย่างเต็มตารู้ได้อย่างเต็มใจว่า ผู้มีทานเป็น
เคร่ืองประดับตัวย่อมเป็นคนไม่ล้าสมัยในสังคม และบุคคลทุกชั้นไม่มีใครรังเกียจ 
แม้แต่คนที่มั่งมีแต่แสนตระหน่ีถี่เหนียวก็ยังหวังต่อการสงเคราะห์ช่วยเหลือจาก 
ผู้อืน่เช่นเดียวกบัมนุษย์ทัว่ๆ ไป ไม่ต้องพดูถงึคนทีช่่วยตวัเองไม่ได้แต่ไม่หวงัให้ผู้อืน่ 
ช่วยเหลอื จะไม่มีในโลก เมืองไทยเราอ�านาจทานท�าให้ผู้มใีจชอบบริจาคเกดิความเคยชิน 
ต่อนิสัย จนกลายเป็นผู้มีฤทธิ์บันดาลไม่ให้อดอยากในภพที่เกิดก�าเนิดที่อยู่น้ันๆ 
ฉะนั้น ทานและคนที่มีใจเป็นนักให้ทานการเสียสละ จึงเป็นเครื่องและเป็นผู้ค�้าจุน
หนุนโลกให้เฟื่องฟูตลอดไป โลกที่ยังมีการสงเคราะห์กันอยู่ยังจัดเป็นโลกที่มีความ
หมายตลอดไป ไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิงเหลือแต่ซากคือแผ่นดินแน่ๆ ทานจึง
เป็นสาระส�าคัญส�าหรับตวัและโลกทัว่ๆ ไป ผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุน่และหนุนโลกให้
ชุ่มเย็น ไม่เป็นบุคคลและโลกที่แห้งแล้งแข่งกับทุกข์ตลอดไป
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ศีล

ศลี คอื ร้ัวกัน้ความเบยีดเบยีนและท�าลายสมบตัร่ิางกายและจิตใจของกนัและกนั  
ศลี คอื พชืแห่งความดีอนัยอดเย่ียมทีค่วรมีประจ�าชาตมินุษย์ ไม่ปล่อยให้สญูหายไปเสยี  
เพราะมนุษย์ทีไ่ม่มีศลีเป็นร้ัวก้ันและเป็นเคร่ืองประดบัตวัเสยีเลย กคื็อกองเพลงิแห่ง
มนุษย์เราดีๆ  น่ีเอง การเบยีดเบยีนและท�าลายกนัย่อมมไีปทกุหย่อมหญ้าและทัว่โลก
ดนิแดน ไม่มีเกาะมีดอนพอจะเอาศีรษะซกุนอนให้หลบัสนิทได้โดยปลอดภัย แม้โลก 
จะเจริญด้วยวัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์บนท้องฟ้า แต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะ
ทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์เป็นไหนๆ โลกจะไม่มีที่ปลงใจได้เลยถ้ายังมัวคิดว่าวัตถ ุ
มคุีณค่ายิง่กว่าศีลธรรมอยู ่เพราะศลีธรรมเป็นสมบตัขิองจอมมนุษย์ คอืพระพทุธเจ้า 
ผู้ค้นพบและน�ามาประดบัโลกทีก่�าลงัมดืมวักลวัทกุข์พอให้สว่างไสวร่มเยน็ควรอาศัย
ได้บ้างด้วยอ�านาจศีลธรรมเป็นเครื่องปัดเป่าก�าจัด

ล�าพงัความคดิของมนุษย์ทีม่กีเิลสคิดผลติอะไรออกมาท�าให้โลกร้อนจะบรรลยั
อยู่แล้ว ยิ่งจะปล่อยให้คิดตามอ�านาจโดยไม่มีกลิ่นแห่งศีลธรรมช่วยเป็นยาแก้และ
ชะโลมไว้บ้าง ก็น่ากลัวความคิดน้ันๆ จะผลิตยักษ์ใหญ่ตัวโหดร้ายที่ทรงพิษข้ึนมา 
กี่แสนกี่ล้านตัวออกเที่ยวหากว้านกินมนุษย์ให้ฉิบหายกันทั้งโลก ไม่มีอะไรเหลืออยู่
บ้างเลย ความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงสุดคือพระพุทธเจ้า มีผลให้โลก 
ได้รับความร่มเย็นซาบซึ้ง กับความคิดที่เป็นไปด้วยกิเลสที่มีผลให้ตัวเองและผู้อื่น 
ได้รับความเดือดร้อนจนจะคาดไม่ถึงนี่แล เป็นความคิดที่ผิดกันอยู่มาก พอจะน�ามา 
เทียบเคียงเพื่อหาทางแก้ไขผ่อนหนักผ่อนเบาลงได้บ้าง ไม่จมไปกับความคิด 
ประเภทนั้นจนหมดทางแก้ไข ศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรค ทั้งโรคระบาดและโรค
เร้ือรัง อย่างน้อยก็พอให้คนไข้ที่สุมด้วยกิเลสกินอยู่หลับนอนได้บ้าง ไม่ถูกบีบค้ัน
ด้วยโรคที่เกิดแล้วไม่ยอมหายนี้ตลอดไป มากกว่านั้นก็หายขาดอยู่สบาย

ท่านพระอาจารย์มั่นท่านเมตตาสั่งสอนฆราวาสให้รู้คุณของศีล และให้รู้โทษ
ของความไม่มีศีลอย่างถึงใจจริงๆ ฟังแล้วจับใจไพเราะ แม้ผู้เขียนเองพอได้ทราบว่า 



23

ท่านสัง่สอนประชาชนให้เหน็โทษเหน็คณุในศลีอย่างซาบซึง้จับใจเช่นน้ัน ยงัเผลอตวั 
ไปว่า “อยากมีศีล ๕ กับเขาบ้าง” ทั้งๆ ที่ขณะนั้นตนก็มีศีลอยู่ถึง ๒๒๗ ศีลอยู่แล้ว  
เพราะความปีตผิาดโผนไปบ้างเวลาน้ันจึงขาดสตไิปพกัหน่ึง พอได้สตข้ึินมาเลยนึกอาย 
ตัวเองและไม่กล้าบอกใคร กลัวท่านเหล่าน้ันจะหาว่าเราบ้าซ�้าเข้าไปอีก เพราะขณะ
น้ันเราก็ชักจะบ้าๆ อยู่บ้างแล้วที่คิดว่าอยากมีศีล ๕ กับฆราวาสเขาโดยไม่คล�าดู
ศีรษะบ้างเลย อย่างนี้แลคนเรา เวลาคิดไปทางชั่วจนถึงกับท�าชั่วตามความคิดจริงๆ 
ก็คงเป็นไปในลกัษณะดงักล่าวมา จึงควรส�าเหนียกในความคดิของตนไปทกุระยะว่า 
คดิไปในทางดหีรือชัว่ ถูกหรือผิด ต้องคอยชกับงัเหยีนไว้เสมอ ไม่เช่นน้ันมหีวงัเลยเถดิ 
ได้แน่นอน

ภาวนา

ภาวนา คือ การอบรมใจให้ฉลาดเทีย่งตรงต่อเหตผุลอรรถธรรม รู้จักวธิปีฏบิตัิ
ต่อตัวเองและสิ่งทั้งหลาย ไม่ให้จิตผาดโผนโลดเต้นแบบไม่มีฝั่งมีฝา ยึดการภาวนา
เป็นร้ัวก้ันความคิดฟุ้งของใจให้อยู่ในเหตุผลอันจะเป็นทางแห่งความสงบสุข ใจที่ 
ยังมิได้รับการอบรมจากภาวนาจึงยังเป็นเหมือนสัตว์ที่ยังมิได้รับการฝึกหัดให้ท�า
หน้าทีข่องตนอย่างสมบรูณ์ มจี�านวนมากน้อยกย็งัมไิด้รับประโยชน์จากมันเท่าทีค่วร  
จ�าต้องฝึกหัดให้ท�าประโยชน์ตามประเภทของมันก่อนถึงจะได้รับประโยชน์ตามควร 
ใจจึงควรได้รับการอบรมให้รู้เร่ืองของตัวเสียบ้าง จะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลาย 
ทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียด ทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ ทั้งภายในภายนอก 

ผู้มีภาวนาเป็นหลกัใจจะท�าอะไรชอบใช้ความคดิอ่านเสมอ ไม่ค่อยเอาตวัเข้าไป
เสี่ยงต่อการกระท�าที่ไม่แน่ใจ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายแก่ตนและผู้เกี่ยวข้องตลอด
ส่วนรวมเมื่อผิดพลาดลงไป การภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคต  
ไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทาง ประโยชน์ส�าคัญคือประโยชน์เฉพาะหน้า ที่เรียกว่า  
ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์
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การงานทกุชนิดทีท่�าด้วยใจของผู้มีภาวนาจะส�าเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ขณะ 
ที่ท�าก็ไม่ท�าแบบขอไปที แต่ท�าด้วยความใคร่ครวญและเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 
จากงานเมื่อส�าเร็จลงไปแล้ว จะไปมาในทิศทางใดจะท�าอะไร ย่อมเล็งถึงผลได้เสีย 
เกีย่วกบัการน้ันๆ เสมอ การปกครองตนกส็ะดวก ไม่ฝ่าฝืนตวัเองซึง่เป็นผู้มหีลกัเหตผุล 
อยูแ่ล้ว ถอืหลกัความถูกต้องเป็นเขม็ทศิทางเดนิของกาย วาจา ใจ ประจ�าตวั ไม่ยอม 
เปิดช่องให้ความอยากอนัไม่มขีอบเขตเข้ามาเกีย่วข้อง เพราะความอยากไป อยากมา 
อยากท�า อยากพูด อยากคิด ที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเป็นไปตามอ�านาจของกิเลสตัณหา 
ซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิดถูกดีชั่วเสียมากต่อมากและพาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วน 
ประมาณไม่ถูก จะเอาโทษกับมันก็ไม่ได้ นอกจากยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดาย 
แล้วพยายามแก้ตัวใหม่เท่าน้ันเมื่อยังมีสติอยู่บ้างพอจะหักล้างกันได้ ถ้าไม่มีสติ 
พอระลกึบ้างเลยแล้ว ทัง้ของเก่าก็เสยีไป ทัง้ของใหม่กพ็ลอยจมไปด้วย ไม่มวีนักลบัฟ้ืน 
คืนตัวได้เลย นี่แลเรื่องของกิเลส ต้องพาให้เสียหายเรื่อยไป 

ฉะน้ัน การภาวนาจึงเป็นเคร่ืองหักล้างความลามกไม่มีเหตุผลของตนได้ดี  
แต่วิธีภาวนาน้ันรู้สึกล�าบากอยู่บ้างเพราะเป็นการบังคับใจ ซึ่งเหมือนบังคับลิงให้ 
อยู่เชื่องๆ พองามตาบ้าง ย่อมเป็นของล�าบากฉะนั้น

พระภูริทตฺโต หลวงปู่มั่น
จารึกโดย พระธรรมวิสุทธิมงคล

(พระาณสมฺปนฺโน หลวงตามหาบัว)
พุทธศักราช ๒๕๑๔
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นะมะถุ สุคะตัสสะ ปัญจะ ธรรมะขันธานิ
ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตบรมศาสดาศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า 

และพระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการ แลอริยสงฆ์สาวก 
บัดนี้ข้าพเจ้าจักกล่าวซึ่งธรรมขันธ์ โดยสังเขปตามสติปัญญาฯ

 ยังมีท่านคน ๑ รักตัวคิดกลัวทุกข์ อยากได้สุขพ้นภัยเทียวผายผัน
 เขาบอกว่าสุขมีที่ไหนก็อยากไป แต่เที่ยวหมั่นไปมาอยู่ช้านาน
 นิสัยท่านนั้นรักตัวกลัวตายมาก อยากจะพ้นแท้ๆ เรื่องแก่ตาย
 วันหนึ่งท่านรู้จริงทิ้งสมุทัยพวกสังขาร ท่านก็ปะถ�้าสนุกสุขไม่หาย
 เปรียบเหมือนดังกายนี้เอง ชะโงกดูถ�้าสนุกทุกข์ทลาย
 แสนสบายรู้ตัวเรื่องกลัวนั้นเบา ท�าเมินไปเมินมาอยู่หน้าเขา
 จะกลับไปป่าวร้องซึ่งพวกพ้องเล่า ก็กลัวเขาเหมาว่าเป็นบ้าบอ
 สู้อยู่ผู้เดียวหาเรื่องเครื่องสงบ เป็นอันจบเรื่องคิดไม่ติดต่อ
 ดีกว่าเที่ยวรุ่มร่ามท�าสอพลอ เดี๋ยวถูกยอถูกติเป็นเรื่องเครื่องร�าคาญฯ
 ยังมีบุรุษคน ๑ อีกกลัวตายน�้าใจฝ่อ มาหาแล้วพูดตรงๆ น่าสงสาร
 ถามว่าท่านพากเพียรมาก็ช้านาน เห็นธรรมที่จริงแล้วหรือยังที่ใจหวัง
 เอ๊ะ ท�าไมจึงรู้ใจฉัน บุรุษนั้นก็อยากอยู่อาศัย
 ท่านว่าดีๆ ฉันอนุโมทนา จะพาดูเขาใหญ่ถ�้าสนุกทุกข์ไม่มี
 คือ กายคตาสติภาวนา ชมเล่นให้เย็นใจหายเดือดร้อน
 หนทางจรอริยวงศ์ จะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์

ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ
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 ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริง แล้วกล่าวปฤษณาท้าให้ตอบ
 ปฤษณานั้นว่า ระวึง คืออะไร ตอบว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณอาการไว
 เดินเป็นแถวตามแนวกัน สัญญาตรงไม่สงสัย
 ใจอยู่ในวิ่งไปมา สัญญาเหนียวภายนอกหลอกลวงจิต
 ท�าให้คิดวุ่นวายเที่ยวส่ายหา หลอกเป็นธรรมต่างๆ อย่างมายา
 ถามว่า ห้าขันธ์ใครพ้นจนทั้งปวง
 แก้ว่าใจซิพ้นอยู่คนเดียว ไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิษหวง                                                                                   
 หมดที่หลงอยู่เดียวดวง สัญญาลวงไม่ได้หมายหลงตามไป
 ถามว่า ที่ว่าตาย ใครเขาตายที่ไหนกัน แก้ว่าสังขารเขาตายท�าลายผล
 ถามว่า สิ่งใดก่อให้ต่อวน แก้ว่ากลสัญญาพาให้เวียน
 เชื่อสัญญาจึงผิดติดยินดี ออกจากภพนี้ไปภพนั้นเที่ยวหันเหียน
 เลยลืมจิตจ�าปิดสนิทเนียน ถึงจะเพียรหาธรรมก็ไม่เห็น
 ถามว่า ใครก�าหนดใครหมายเป็นธรรม แก้ว่าใจก�าหนดใจหมาย
 เรื่องหาเจ้าสัญญานั้นเอง คือว่า ดีคว้า ชั่วผลัก ติดรักชัง
 ถามว่า กินหนเดียวไม่เทียวกิน แก้ว่าสิ้นอยากดูรู้ไม่หวัง 
 ในเรื่องเห็นต่อไปหายรุงรัง ใจก็นั่งแท่นนิ่งทิ้งอาลัย
 ถามว่า สระสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยน�้า แก้ว่าธรรมสิ้นอยากจากสงสัย
 สะอาดหมดราคีไม่มีภัย สัญญาในนั้นภาค สังขารขันธ์นั้นไม่กวน
 ใจจึงเปี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่อง เงียบระงับดวงจิตไม่คิดครวญ
 เป็นของควรชมชื่นทุกคืนวัน แม้ได้สมบัติทิพย์สักสิบแสน
 ก็ไม่เหมือนรู้จริงทิ้งสังขาร หมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งส�าคัญ
 จ�าอยู่ส่วนจ�าไม่ก�้าเกิน ใจไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรน
 เหมือนดังว่ากระจกส่องเงาหน้า แล้วอย่าคิดติดสัญญา
 เพราะว่าสัญญานั้นเหมือนดังเงา อย่าได้เมาไปตามเรื่องเครื่องสังขาร
 ใจขยับจับใจที่ไม่ปน ไหวส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไป
 ใจไม่เที่ยงของใจใช่ต้องว่า รู้ขันธ์ห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหว
 แต่ก่อนนั้นหลงสัญญาว่าเป็นใจ ส�าคัญว่าในว่านอกจึงหลอกลวง
 คราวนี้ใจเป็นใหญ่ไม่หมายพึ่ง สัญญาหนึ่งสัญญาใดมิได้หวง
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 เกิดก็ตามดับก็ตามสิ่งทั้งปวง ไม่ต้องหวงไม่ต้องกันหมู่สัญญา
 เปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแท้ แลเห็นดินแลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์
 แก้ว่าสงูยิง่นัก แลเหน็เร่ืองของตนแต่ต้นมา เป็นมรรคาทั้งนั้นเช่นบันได
 ถามว่า น�้าขึ้นลงตรงสัจจังนั้นหรือ ตอบว่าสังขารแปรแก้ไม่ได้
 ธรรมดากรรมแต่งไม่แกล้งใคร ขืนผลักไสจับต้องก็หมองมัวชั่วในจิต
 ไม่ต้องคิดขัดธรรมดาสภาวะสิ่งเป็นจริง ดีชั่วตามแต่เรื่องของเรื่องเปลื้องแต่ตัว
 ไม่พัวพันสังขารเป็นการเย็น รู้จักจริงต้องทิ้งสังขารที่ผันแปรเมื่อแลเห็น
 เบื่อแล้วปล่อยได้คล่องไม่ต้องเกณฑ์ ธรรมก็เย็นใจระงับรับอาการ
 ถามว่า ห้าหน้าที่มีครบกัน
 ตอบว่าขันธ์แบ่งแจกแยกห้าฐาน เรื่องสังขาร ต่างกองรับหน้าที่มีกิจการ
 จะรับงานอื่นไม่ได้เต็มในตัว แม้ลาภยศสรรเสริญเจริญสุข
 นินทาทุกข์เสื่อมยศหมดลาภทั่ว รวมลงตามสภาพตามเป็นจริง
 ทั้งแปดอย่างใจไม่หันไปพัวพัน เพราะว่ารูปขันธ์ก็ท�าแก่ไข้มิได้เว้น
 นามก็มิได้พักเหมือนจักรยนต์ เพราะรับผลของกรรมที่ท�ามา
 เรื่องดีพาเพลิดเพลินเจริญใจ เรื่องชั่วขุ่นวุ่นจิตคิดไม่หยุด
 เหมือนไฟจุดจิตหมองไม่ผ่องใส นึกขึ้นเองทั้งรักทั้งโกรธไปโทษใคร
 อยากไม่แก่ไม่ตายได้หรือคน เป็นของพ้นวิสัยจะได้เชย
 เช่นไม่อยากให้จิตเที่ยวคิดรู้ อยากให้อยู่เป็นหนึ่งหวังพึ่งเฉย
 จิตเป็นของผันแปรไม่แน่เลย สัญญาเคยอยู่ได้บ้างเป็นครั้งคราว
 ถ้ารู้เท่าธรรมดาทั้งห้าขันธ์ ใจนั้นก็ขาวสะอาดหมดมลทินสิ้นเรื่องราว
 ถ้ารู้ได้อย่างนี้จึงดียิ่ง เพราะเห็นจริงถอนหลุดสุดวิถี
 ไม่ฝ่าฝืนธรรมดาตามเป็นจริง จะจนจะมีตามเรื่องเครื่องนอกใน
 ดีหรือชั่วต้องดับเลื่อนลับไป ยึดสิ่งใดไม่ได้ตามใจหมาย
 ใจไม่เที่ยงของใจไหววิบวับ สังเกตจับรู้ได้สบายยิ่ง
 เล็กบังใหญ่รู้ไม่ทัน ขันธ์บังธรรมมิดผิดที่นี่
 มัวดูขันธ์ธรรมไม่เห็นเป็นธุลีไป ส่วนธรรมมีใหญ่กว่าขันธ์นั้นไม่แล
 ถามว่า มีไม่มี ไม่มีมี นี้คืออะไร ทีนี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไหว
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 เชิญชี้ให้ชัดทั้งอรรถแปลโปรดแก้เถิด ที่ว่าเกิดมีต่างๆ ทั้งเหตุผล
 แล้วดับไม่มีชัดใช่สัตว์คน นี้ข้อต้น มีไม่มี อย่างนี้ตรง
 ข้อปลาย ไม่มีมี นี้เป็นธรรม ที่ลึกล�้าใครพบจบประสงค์
 ไม่มีสังขารมีธรรมที่มั่นคง นั่นแหละองค์ธรรมเอกวิเวกจริง
 ธรรมเป็น ๑ ไม่แปรผันเลิศภพสงบยิ่ง เป็นอารมณ์ของใจไม่ไหวติง
 ระงับนิ่งเงียบสงัดชัดกับใจ ใจก็สร่างจากเมาหายเร่าร้อน
 ความอยากถอนได้หมดปลดสงสัย เรื่องพัวพันขันธ์ ๕ ซาสิ้นไป
 เครื่องหมุนในไตรจักรก็หักลง ความอยากใหญ่ยิ่งก็ทิ้งหลุด
 ความรักหยุดหายสนิทสิ้นพิษหวง ร้อนทั้งปวงก็หายหมดดังใจจง ฯ
 เชิญโปรดชี้อีกอย่างหนทางใจ สมุทัยของจิตที่ปิดธรรม
 แก้ว่าสมุทัยกว้างใหญ่นัก ย่อลงก็คือความรักบีบใจอาลัยขันธ์
 ถ้าธรรมมีกับจิตเป็นนิจนิรันดร์ เป็นเลิกกันสมุทัยมิได้มี
 จงจ�าไว้อย่างนี้วิธีจิต ไม่ต้องคิดเวียนวนจนป่นปี้
 ธรรมไม่มีอยู่เป็นนิจติดยินดี ใจตกที่สมุทัยอาลัยตัว
 ว่าอย่างย่อทุกข์กับธรรมประจ�าจิต เอาจนคิดรู้เห็นจริงจึงเย็นทั่ว
 จะสุขทุกข์เท่าไรมิได้กลัว สร่างจากเครื่องมัวคือสมุทัยไปที่ดี
 รู้เท่านี้ก็คลายหายร้อน พอพักผ่อนเสาะแสวงหาทางหนี
 จิตรู้ธรรมลืมจิตที่ติดธุลี ใจรู้ธรรมที่เป็นสุข
 ขันธ์ ทุกข์ แท้ แน่ประจ�า ธรรมคงธรรม ขันธ์คงขันธ์ เท่านั้น
 และค�าว่าเย็นสบายหายเดือดร้อน หมายจิตถอนจากผิดที่ติดแท้
 แต่ส่วนสงัขารขนัธ์ปราศจากสขุเป็นทกุข์แท้ เพราะต้องแก่ไข้ตายไม่วายวัน
 จิตรู้ธรรมที่ล�้าเลิศ จิตก็ถอนจากผิดเครื่องเศร้าหมองของแสลง
 ผิดเป็นโทษของใจอย่างร้ายแรง เห็นธรรมแจงถอนผิดหมดพิษใจ
 จิตเห็นธรรมดีล้นที่พ้นผิด พบปะธรรมเปลื้องเครื่องกระสัน
 มีสติอยู่ในตัวไม่พัวพัน เรื่องรักขันธ์ขาดสิ้นหายยินดี
 สิ้นธุลีทั้งปวงหมดห่วงใย ถึงจะคิดก็ไม่ห้ามตามนิสัย
 เมื่อไม่ห้ามกลับไม่ฟุ้งพ้นยุ่งไป พึงรู้ได้ว่าบาปมีขึ้นเพราะขืนจริง
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 ตอบว่าบาปเกิดได้เพราะไม่รู้ ถ้าปิดประตูเขลาได้สบายยิ่ง
 ชั่วทั้งปวงเงียบหายไม่ไหวติง ขันธ์ทุกสิ่งย่อมทุกข์ไม่สุขเลย
 แต่ก่อนข้าพเจ้ามืดเขลาเหมือนเข้าถ�้า อยากเห็นธรรมยึดใจจะให้เฉย
 ยึดความจ�าว่าเป็นใจหมายจนเคย เลยเพลินเชยชมจ�าท�ามานาน
 ความจ�าผิดปิดใจไม่ให้เห็น จึงหลงเล่นขันธ์ห้าน่าสงสาร
 ให้ยกตัวอวดตนพ้นประมาณ เที่ยวระรานติคนอื่นเป็นพื้นไปไม่เป็นผล
 เที่ยวดูโทษคนอื่นนั้นขื่นใจ เหมือนก่อไฟเผาตัวต้องมัวมอม
 ใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวเขา ใจของเราเพียรระวังตั้งถนอม                                                                              
 อย่าให้อกุศลวนมาตอม ควรถึงพร้อมบุญกุศลผลสบาย
 เห็นคนอื่นเขาชั่วตัวก็ดี เป็นราคียึดขันธ์ที่หมั่นหมาย                                                                              
 ยึดขันธ์ต้องร้อนแท้เพราะแก่ตาย เลยซ�้าร้ายกิเลสกลุ้มเข้ารุมกวน
 เต็มทั้งรักทั้งโกรธโทษประจักษ์ ทั้งกลัวนักหนักจิตคิดโหยหวน
 ซ�้าอารมณ์กามห้าก็มาชวน ยักกระบวนทุกอย่างต่างๆ ไป
 เพราะยึดขันธ์ทั้ง ๕ ว่าของตน จึงไม่พ้นทุกข์ภัยไปได้นา
 ถ้ารู้โทษของตัวแล้วอย่าชาเฉย ดูอาการสังขารที่ไม่เที่ยงร�่าไปไห้ใจเคย
 คงได้เชยชมธรรมะอันเอกวิเวกจิต ไม่เที่ยงนั้นหมายใจไหวจากจ�า
 เห็นแล้วซ�้าดูๆ อยู่ที่ไหว พออารมณ์นอกดับ ระงับไปหมดปรากฏธรรม
 เห็นธรรมแล้วย่อมหายวุ่นวายจิต จิตนั้นไม่ติดคู่
 จริงเท่านี้หมดประตู รู้ไม่รู้อย่างนี้วิธีใจ
 รู้เท่าที่ไม่เที่ยงจิตต้นพ้นริเริ่ม คงจิตเดิมอย่างเที่ยงแท้
 รู้ต้นจิตพ้นจากผิดทั้งปวงไม่ห่วง ถ้าออกไปปลายจิตผิดทันที
 ค�าที่ว่ามืดนั้นเพราะจิตคิดหวงดี จิตหวงนี้ปลายจิตคิดออกไป 
 จิตต้นดีเมื่อธรรมะปรากฏหมดสงสัย เห็นธรรมะอันเลิศล�้าโลกา
 เรื่องคิดค้นวุ่นหามาแต่ก่อน ก็เลิกถอนเปลื้องปลดได้หมดสิ้น
 ยังมีทุกข์ต้องหลับนอนกับกินไปตามเรื่อง ใจเชื่องชิดต้นจิตคิดไม่ครวญ
 ธรรมดาของจิตก็ต้องคิดนึก พอรู้สึกจิตต้นพ้นโหยหวน
 เงียบสงัดจากเรื่องเครื่องรบกวน ธรรมดาสังขารปรากฏหมดด้วยกัน
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 เสื่อมทั้งนั้นคงที่ไม่มีเลย ระวังใจเมื่อจ�าท�าละเอียด
 มักจะเบียดให้จิตไปติดเฉย ใจไม่เที่ยงของใจซ�้าให้เคย
 เมื่อถึงวัยหากรู้เองเพลงของใจ เหมือนดังมายาที่หลอกลวง
 ท่านว่าวิปัสสนูปกิเลส จ�าแลงเพศเหมือนดังจริงที่แท้ไม่ใช่จริง
 รู้ขึ้นเองหมายนามว่าความเห็น ไม่ใช่เช่นฟังเข้าใจชั้นไต่ถาม
 ทั้งตรึกตรองแยกแยะแกะรูปนาม ก็ใช่ความเห็นเองจงเล็งดู
 รู้ขึ้นเองใช่เพลงคิดรู้ต้นจิต รู้ต้นจิต จิตต้นพ้นโหยหวน
 ต้นจิตรู้ตัวแน่ว่าสังขารเรื่องแปรปรวน ใช่กระบวนไปดูหรือรู้อะไร
 รู้อยู่เพราะหมายคู่ก็ไม่ใช่ จิตคงรู้จิตเองเพราะเพลงไหว
 จิตรู้ไหวๆ ก็จิตติดกันไป แยกไม่ได้ตามจริงสิ่งเดียวกัน 
 จิตเป็นสองอาการเรียกว่าสัญญาพาพัวพัน ไม่เที่ยงนั้นก็ตัวเองไปเล็งใคร
 ใจรู้เสื่อมของตัวก็พ้นมัวมืด ใจก็จืดสิ้นรสหมดสงสัย
 ขาดค้นคว้าหาเรื่องเครื่องนอกใน ความอาลัยทั้งปวงก็ร่วงโรย
 ทั้งโกรธรักเครื่องหนักใจก็ไปจาก เรื่องใจอยากก็หยุดได้หายหวนโหย
 พ้นหนักใจทั้งหลายโอดโอย เหมือนฝนโปรยใจ ใจเย็นเห็นด้วยใจ
 ใจเย็นเพราะไม่ต้องเที่ยวมองคน รู้จิตต้นปัจจุบันพ้นหวั่นไหว
 ดีหรือชั่วทั้งปวงไม่ห่วงใย ต้องดับไปทั้งเรื่องเครื่องรุงรัง
 อยู่เงียบๆ ต้นจิตไม่คิดอ่าน ตามแต่การของจิตสิ้นคิดหวัง
 ไม่ต้องวุ่นต้องวายหายระวัง นอนหรือนั่งนึกพ้นอยู่ต้นจิต
 ท่านชี้มรรคฟังหลักแหลม ช่างต่อแต้มกว้างขวางสว่างไสว
 ยังอีกอย่างทางใจไม่หลุดสมุทัย ขอจงโปรดชี้ให้พิสดารเป็นการดี
 ตอบว่า สมุทัย คือ อาลัยรัก เพลินยิ่งนักท�าภพใหม่ไม่หน่ายหนี
 ว่าอย่างต�่ากามคุณห้าเป็นราคี อย่างสูงชี้สมุทัยอาลัยฌาน
 ถ้าจะจับตามวิธีมีในจิต ก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขาร
 เพลินทั้งปวงเคยมาเสียช้านาน กลับเป็นการดีไปให้เจริญจิตไปในส่วนที่ผิด
 ก็เลยแตกกิ่งก้านฟุ้งซ่านใหญ่ เที่ยวเพลินไปในผิดไม่คิดเขิน
 สิ่งใดชอบอารมณ์ก็ชมเพลิน เพลินจนเกินลืมตัวไม่กลัวภัย
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หมายเหตุ

การพิมพ์คร้ังน้ีได้พยายามรักษาข้อความตามลายมือของหลวงปู่มั่น และบางค�าได้สะกดตัวอักษร 
ตามหลักภาษาไทยสมัยปัจจุบันเพื่อช่วยให้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น เช่น ค�าว่า เดยีว เป็น เดียว,  
เทยีว่ เป็น เทีย่ว, เพลิน เป็น เพลนิ, เป้ืลอง เป็น เปลือ้ง, เลอียด เป็น ละเอยีด, เส้รา เป็น เศร้า ฯลฯ 
ถ้าท่านผู้อ่านมีความสงสยั สามารถเทยีบเคียงกบัต้นฉบบัลายมือขององค์ท่านได้ อน่ึง หากเกดิความ
ผิดพลาดประการใด คณะผู้เรียบเรียงกราบขอขมาโทษต่อท่านหลวงปูม่ัน่ ภูริทตโฺต และกราบขออภยั
ต่อท่านผู้อ่านทุกๆ ท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วยเถิด

 เพลินดูโทษคนอื่นดื่นด้วยชั่ว โทษของตัวไม่เห็นเป็นไฉน
 โทษคนอื่นเขามากสักเท่าไร ไม่ท�าให้เราตกนรกเลย
 โทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมาก ส่งวิบากไปตกนรกแสนสาหัส
 หมั่นดูโทษตนไว้ให้ใจเคยเว้นเสียซึ่งโทษนั้น คงได้เชยชมสุขพ้นทุกข์ภัย
 เมื่อเห็นโทษตนชัดรีบตัดทิ้ง ท�าอ้อยอิ่งคิดมากจากไม่ได้
 เรื่องอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทัย เป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรง
 ดีแลไม่ดีนี้เป็นพิษของจิตนัก เหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลง
 ก�าเริบโรคด้วยพิษผิดส�าแลง ธรรมไม่แจงเพราะอยากดีนี้เป็นเดิม
 ความอยากดีมีมากมักลากจิต ให้เที่ยวคิดวุ่นไปจนใจเหิม
 สรรพชั่วมัวหมองก็ต้องเติม ผิดยิ่งเพิ่มร�่าไปไกลจากธรรม
 ที่จริงชี้สมุทัยนี้ใจฉันคร้าม ฟังเนื้อความไปข้างนุงทางยุ่งยิ่ง
 เมื่อชี้มรรคฟังใจไหวติง ระงับนิ่งใจสงบจบกันที ฯ

 อนัน้ีชือ่ว่า ขนัธะวมุิตสิะมังคธีรรมะประจ�าอยูก่บัที ่ไม่มอีาการไปไม่มีอาการมา สภาวธรรม 
ที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้นและไม่มีเรื่องจะแวะเวียน สิ้นเนื้อความแต่เพียงเท่านี้ ฯ
 ผิดหรือถูกจงใช้ปัญญาตรองดูให้รู้เถิด ฯ

พระภูริทัตโต (หมั่น)
วัดสระประทุมวัน เป็นผู้แต่ง ฯ
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มุตโตทัย
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ค�าชี้แจง

ก�าเนิดบนัทกึพระธรรมเทศนาทีส่�าคญัของหลวงปูมั่น่ คอื “มตุโตทยั“ ทีบ่นัทกึ
คร้ังแรก ณ วัดน้ี โดยพระอาจารย์วริิยงัค์ ได้เล่าถงึความเป็นมาไว้ในบนัทกึใต้สามญั 
ส�านึก ประวัติของท่านดังนี้

“... เพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่นฯ แล้วไพเราะจริงๆ ท�าให้ 
ผู้เขยีนน่ังกมัมฏัฐานได้รับความสงบใจตามทีไ่ด้มาฟังธรรมของท่าน ซึง่ธรรมเทศนาน้ัน 
ได้เกิดรสชาติที่ซาบซึ้งหาอะไรเปรียบไม่ได้อีกแล้ว ผู้เขียน (พระอาจารย์วิริยังค์)  
คิดในใจว่า ท�าไมจึงดีอย่างนี้ มันสุดแสนจะพรรณนา ท�าให้ผู้เขียนระลึกถึงคนอื่นๆ 
ต่อไปว่า เราจ�าเป็นทีจ่ะต้องบนัทกึธรรมเทศนาของท่านอาจารย์มัน่ฯ ให้ได้ เพราะถ้าเรา 
ไม่บนัทกึ ต่อไปธรรมเทศนาอนัวเิศษน้ีกจ็ะหายสญูไปอย่างน่าเสยีดาย และธรรมเทศนา 
เช่นน้ีจะพึงแสดงได้ก็แต่ท่านพระอาจารย์มั่นฯ เท่าน้ัน รูปอื่นถึงแสดงก็ไม่เหมือน 
จึงท�าให้ผู้เขียนได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเขียนบันทึกธรรมเทศนาของท่านให้ได้และก็
เป็นผลส�าเร็จขึ้นเป็นอันดับแรกเพราะยังไม่เคยมีใครบันทึกธรรมเทศนาของท่านเลย

หลงัจากผู้เขยีนได้บนัทกึธรรมเทศนาของท่านแล้ว กพ็ยายามท�าเป็นความลบัไว้ 
ตลอดเวลา วธิกีารทีผู้่เขยีนท�าส�าเร็จน้ันคอื เม่ือเวลาท่านแสดงธรรม พยายามก�าหนด
ไว้ในใจอย่างม่ันคง เพราะขณะน้ันความจ�าของผู้เขียนยังอยูใ่นการใช้ได้ เม่ือท่านแสดง
ธรรมจบแล้ว ผู้เขียนยังต้องมีหน้าที่ถวายการนวดอีกไม่ต�่ากว่า ๒ ชั่วโมง เมื่อถวาย 
การนวดเสร็จแล้ว กรี็บกลบัทีพ่กัจับปากการีบเขยีนธรรมเทศนาของท่านก่อนความจ�า 
น้ันจะเลือนรางไป ตอนน้ีผู้เขียนจะบอกอะไรสักอย่างว่าเป็นเร่ืองที่น่าคิดหนักหนา 
ตอนน้ันอยูใ่นระหว่างสงคราม ปากกา - ดนิสอ - น�า้หมกึ ไม่ต้องหา ไม่มใีช้ เผอญิ
ผู้เขียนมีปากกาอยู่ ๑ ด้าม ติดตัวไป น�้าหมึกไม่มี ผู้เขียนต้องคิดต�าราท�าน�้าหมึกใช้
โดยเอาผลสมอไทย ผลมะเหลื่อม ผลมะขามป้อม เอามาต�าแช่น�้า แล้วเอาเหล็กที่มี 
สนิมมาก เช่น ผาลไถนาแช่ลงไปด้วย เมื่อแช่ ๒-๓ วันได้ที่แล้ว เอามากรองด้วยผ้า
บางจนใส แล้วก็เอาเขม่าตดิก้นหม้อสดี�าใส่เข้าไปคนจนเข้ากนัดแีล้วกรองอกี คราวน้ี 
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กเ็อามาใช้ได้ผล ข้าพเจ้าได้ใช้มนัจนเขยีนได้เป็นเล่ม แต่เวลาเขยีนมนัจะไม่แห้งทนัที 
ต้องรอนานกว่าจะแห้ง 

ข้าพเจ้าได้ท�าอยู่อย่างนี้ คือฟังเทศน์เสร็จแล้วถวายการนวด เสร็จแล้วกลับมา 
เขียนหนังสือตลอดเวลา ๓ เดือน การแสดงธรรมของท่านมิได้แสดงทุกๆ คืน  
ในทีส่ดุข้าพเจ้าท�างานเสร็จ สมกบัค�าปณธิานทีไ่ด้ตัง้ไว้ แล้วกพ็ยายามท�าความลบัไว้
มิได้แพร่งพรายให้ผู้ใดทราบถึงการกระท�าของข้าพเจ้าเลยแม้แต่คนเดียว

เมือ่ความสนิทสนมผู้เขยีนกบัท่านอาจารย์ม่ันฯ นับวนัแต่จะสนิทยิง่ขึน้ ท่านได้ 
ให้พรพิเศษ เมตตาพิเศษ แนะน�าพิเศษ จนผู้เขียนหายความหวาดกลัวเหมือนอย่าง
แต่ก่อน

อยู่มาวันหนึ่งผู้เขียนคิดว่า ก็ธรรมเทศนาที่เราเขียนแล้วนั้นจะปิดเป็นความลับ
ไว้ท�าไม เปิดเผยถวายท่านเสยีดีกว่า ท่านจะกนิเลอืดกนิเน้ือเรากใ็ห้รู้ไป จึงเป็นอนัว่า
ผู้เขียนได้น�าเอาเนื้อความอ่านเล่าถวาย ท่านจึงเอะใจขึ้นว่า “นี่ วิริยังค์ คุณไปเขียน
แต่เมื่อไร” จากนั้นท่านก็ไม่ว่าอะไร และท่านก็ยอมรับว่าการบันทึกนี้ถูกต้อง โล่งอก 
โล่งใจข้าพเจ้าเป็นอย่างยิง่ นึกว่ายงัไงเสยีคงโดนด่าหลายกระบงุ แต่ท่านกลบัให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างน่าอัศจรรย์ ...”

พระญาณวิริยาจารย์ (วิริยังค์ สิรินธโร)
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
ผู้บันทึกพระธรรมเทศนา
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๑. การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์ 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ธรรมของพระตถาคตเมื่อเข้าไป
ประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้ว ย่อมกลายเป็นของปลอม (สัทธรรมปฏิรูป)  
แต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซร้ ย่อมเป็นของบริสุทธิ์
แท้จริง และเป็นของไม่ลบเลือนด้วย เพราะฉะนั้น เมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติ 
ถ่ายเดียว จึงยังใช้การไม่ได้ดี ต่อเมือ่มาฝึกหดัปฏิบตัจิิตใจก�าจัดเหล่ากะปอมก่า คอื  
อปุกเิลส แล้วน่ันแหละ จึงจะยงัประโยชน์ให้ส�าเร็จเตม็ที ่และท�าให้พระสทัธรรมบริสทุธิ์  
ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วย

๒. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่น ชื่อว่าท�าตามพระพุทธเจ้า 

ปริุสทมมฺสารถ ิสตถฺา เทวมนุสสฺาน� พทุโฺธ ภควา สมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมา-
สัมพุทธเจ้า ทรงทรมานฝึกหัดพระองค์จนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  
เป็น พุทฺโธ ผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็น ภควา ผู้ทรงจ�าแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์  
สตฺถา จึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้ฝึกบุรุษผู้มีอุปนิสัยบารมีควรแก่การ
ทรมานในภายหลงั จึงทรงพระคณุปรากฏว่า กลยฺาโณ กติตฺสิทโฺท อพภฺคุคฺโต ชือ่เสยีง 
เกียรติศัพท์อันดีงามของพระองค์ย่อมฟุ้งเฟื่องไปในจตุรทิศจนตราบเท่าทุกวันน้ี  
แม้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทัง้หลายทีล่่วงลบัไปแล้วกเ็ช่นเดียวกนั ปรากฏว่าท่านฝึกฝน
ทรมานตนได้ดีแล้วจึงช่วยพระบรมศาสดาจ�าแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนใน 
ภายหลัง ท่านจึงมีเกียรติคุณปรากฏเช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ถ้าบุคคล 
ไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและท�าการจ�าแนกแจกธรรมสั่งสอนไซร้ ก็จักเป็นผู้มีโทษ 
ปรากฏว่า ปาปโก สทฺโท โหติ คือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ เพราะโทษที่ 
ไม่ท�าตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าในกาลก่อนทั้งหลาย
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๓. มูลมรดกอันเป็นต้นทุนท�าการฝึกฝนตน 

เหตุใดหนอ ปราชญ์ทั้งหลายจะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี หรือจะท�าการกุศลใดๆ 
ก็ดี จึงต้องตั้ง นโม ก่อน จะทิ้ง นโม ไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้ นโม ก็ต้องเป็น 
สิง่ส�าคญั จึงยกขึน้พจิารณา ได้ความปรากฏว่า น คอืธาตนุ�า้ โม คอื ธาตดุนิ พร้อมกบั 
บาทพระคาถาปรากฏขึ้นมาว่า มาตาเปติกสมฺภโว โอทนกุมฺมาสปจฺจโย สัมภวธาตุ 
ของมารดาบิดาผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมาได้ น เป็นธาตุของมารดา โม เป็นธาตุ 
ของบดิา ฉะน้ัน เม่ือธาตทุัง้ ๒ ผสมกนัเข้าไป ไฟธาตขุองมารดาเคีย่วเข้าจนได้นามว่า  
กลละ คือ น�้ามันหยดเดียว ณ ที่นี้เอง ปฏิสนธิวิญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้ จิตจึงได้ 
ถือปฏิสนธิในธาตุ นโม นั้น เมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้ว กลละ ก็ค่อยเจริญขึ้นเป็น 
อัมพุชะ คือเป็นก้อนเลือด เจริญจากก้อนเลือดมาเป็น ฆนะ คือเป็นแท่ง และ เปสี  
คือชิ้นเนื้อ แล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลน จึงเป็นปัญจสาขา คือ แขน ๒ ขา ๒  
หัว ๑ ส่วนธาตุ พ คือลม ธ คือไฟ น้ันเป็นธาตุเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะ 
จิตไม่ถอื เมือ่ละจากกลละน้ันแล้ว กลละกต้็องทิง้เปล่าหรือสญูเปล่า ลมและไฟกไ็ม่มี 
คนตาย ลมและไฟก็ดับหายสาปสูญไป จึงว่าเป็นธาตุอาศัย ข้อส�าคัญจึงอยู่ที่ธาตุ 
ทั้ง ๒ คือ นโม เป็นดั้งเดิม 

ในกาลต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัย น มารดา โม บิดา เป็นผู้
ทะนุถนอมกล่อมเกลีย้งเลีย้งมาด้วยการให้ข้าวสกุและขนมกมุมาส เป็นต้น ตลอดจน 
การแนะน�าสัง่สอนความดทีกุอย่าง ท่านจึงเรียกมารดาบดิาว่า บพุพาจารย์ เป็นผู้สอน 
ก่อนใครๆ ทั้งสิ้น มารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณมิได้ 
มรดกที่ท�าให้กล่าวคือ รูปกายน้ีแลเป็นมรดกด้ังเดิม ทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของ
ภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายน้ีเอง ถ้ารูปกายน้ีไม่มีแล้วก็ท�าอะไรไม่ได้ ช่ือว่าไม่ม ี
อะไรเลย เพราะเหตน้ัุน ตวัของเราทัง้ตวัน้ีเป็น “มลูมรดก” ของมารดาบดิาทัง้สิน้ จึงว่า 
คณุท่านจะนับจะประมาณมิได้เลย ปราชญ์ทัง้หลายจึงหาได้ละทิง้ไม่ เราต้องเอาตวัเรา
คือ นโม ตั้งขึ้นก่อน แล้วจึงท�ากิริยาน้อมไหว้ลงภายหลัง นโม ท่านแปลว่านอบน้อม
นั้นเป็นการแปลเพียงกิริยา หาได้แปลต้นกิริยาไม่ มูลมรดกนี้แลเป็นต้นทุน ท�าการ
ฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์ส�าหรับท�าทุนปฏิบัติ
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๔. มูลฐานส�าหรับท�าการปฏิบัติ 

นโม เม่ือกล่าวเพียง ๒ ธาตุเท่าน้ัน ยังไม่สมประกอบหรือยังไม่เต็มส่วน  
ต้องพลกิสระพยญัชนะดงัน้ี คอื เอาสระ อะ จากตวั น มาใส่ตวั ม เอาสระ โอ จากตวั ม  
มาใส่ตัว น แล้วกลับตัว มะ มาไว้หน้าตัว โน เป็น มโน แปลว่าใจ เมื่อเป็นเช่นนี้ 
จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้ มโน คือ
ใจน้ีเป็นดั้งเดิม เป็นมหาฐานใหญ่ จะท�าจะพูดอะไรก็ย่อมเป็นไปจากใจน้ีทั้งหมด  
ในพระพุทธพจน์ว่า มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺา มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจ 
ถึงก่อน มใีจเป็นใหญ่ ส�าเร็จแล้วด้วยใจ พระบรมศาสดาจะทรงบญัญตัพิระธรรมวนัิย  
กท็รงบญัญตัอิอกไปจากใจ คอืมหาฐานน้ีทัง้สิน้ เหตน้ีุเมือ่พระสาวกผู้ได้มาพจิารณาตาม 
จนถึงรู้จัก มโน แจ่มแจ้งแล้ว มโน ก็สุดบัญญัติ คือพ้นจากบัญญัติทั้งสิ้น สมมติ 
ทัง้หลายในโลกน้ีต้องออกไปจากมโนทัง้สิน้ ของใครกก้็อนของใคร ต่างคนต่างถอืเอา 
ก้อนอันน้ี ถือเอาเป็นสมมติบัญญัติตามกระแสแห่งน�้าโอฆะจนเป็นอวิชชาตัวก่อภพ
ก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่า ด้วยการหลง หลงถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไปหมด

๕. มูลเหตุแห่งสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ 

พระอภิธรรม ๗ คัมภร์ี เว้นมหาปัฏฐาน มนัียประมาณเท่าน้ันเท่าน้ี ส่วนคมัภีร์
มหาปัฏฐานมนัียหาประมาณมิได้เป็น “อนันตนัย” เป็นวสิยัของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
เท่าน้ันทีจ่ะรอบรู้ได้ เม่ือพจิารณาพระบาลทีีว่่า เหตปุจฺจโย น้ันได้ความว่า เหตซุึง่เป็น 
ปัจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นได้แก่ มโน นั่นเอง มโน เป็นตัว
มหาเหตุ เป็นตัวเดิม เป็นสิ่งส�าคัญ นอกนั้นเป็นแต่อาการเท่านั้น อารมฺมณ จนถึง 
อวิคคฺต จะเป็นปัจจัยได้กเ็พราะมหาเหตคืุอใจเป็นเดมิโดยแท้ ฉะน้ัน มโนซึง่กล่าวไว้ 
ในข้อ ๔ ก็ดี ตีิภูต� ซึ่งจะกล่าวในข้อ ๖ ก็ดี และมหาเหตุซึ่งกล่าวในข้อนี้ก็ดี ย่อมมี 
เนื้อความเป็นอันเดียวกัน พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดี รู้อะไรๆ 
ได้ด้วย ทศพลญาณ ก็ดี รอบรู้ สรรพเญยยธรรม ทั้งปวงก็ดี ก็เพราะมีมหาเหตุนั้น
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เป็นดั้งเดิมทีเดียว จึงทรงรอบรู้ได้เป็นอนันตนัย แม้สาวกทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แล 
เป็นเดิม จึงสามารถรู้ตามค�าสอนของพระองค์ได้ ด้วยเหตน้ีุแล พระอสัสชิเถระผู้เป็น
ที่ ๕ ของพระปัญจวัคคีย์จึงแสดงธรรมแก่ อุปติสฺส (พระสารีบุตร) ว่า 

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา   เตส� เหต�ุ ตถาคโต 
เตสญฺจ โย นิโรโธ จ   เอว� วาที มหาสมโณ 

ความว่า ธรรมทัง้หลายเกดิแต่เหต.ุ..เพราะว่ามหาเหตน้ีุเป็นตวัส�าคญั เป็นตวัเดมิ  
เมื่อท่านพระอัสสชิเถระกล่าวถึงที่นี้ (คือมหาเหตุ) ท่านพระสารีบุตรจะไม่หยั่งจิตลง 
ถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่า? เพราะอะไร ทุกสิ่งในโลกก็ต้องเป็นไปแต่มหาเหตุ  
ถึงโลกุตตรธรรมก็คือมหาเหตุ ฉะนั้น มหาปัฏฐาน ท่านจึงว่าเป็น อนันตนัย ผู้มา
ปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจ่มกระจ่างสว่างโร่แล้วย่อมสามารถรู้อะไรๆ ทั้งภายใน
และภายนอกทุกสิ่งทุกประการ สุดจะนับจะประมาณได้ด้วยประการฉะนี้

๖. มูลการของสังสารวัฏฏ์ 

ตีิภูต� อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา อุปาทาน� ภโว ชาติ คนเราทุกรูปนามที่ได้
ก�าเนิดเกดิมาเป็นมนุษย์ล้วนแล้วแต่มทีีเ่กดิทัง้สิน้ กล่าวคอื มีบดิามารดาเป็นแดนเกดิ  
กแ็ลเหตใุดท่านจึงบญัญตัปัิจจยาการแต่เพยีงว่า อวชฺิชา ปจฺจยา ฯลฯ เท่าน้ัน อวชิชา 
เกดิมาจากอะไร ท่านหาได้บญัญตัไิว้ไม่  พวกเรากย็งัมบีดิามารดา อวชิชากต้็องมีพ่อแม่ 
เหมอืนกนั ได้ความตามบาทพระคาถาเบือ้งต้นว่า ตีภิตู� น่ันเองเป็นพ่อแม่ของอวชิชา  
ตีิภูต�ได้แก่จิตดั้งเดิม เมื่อตีิภูต�ประกอบไปด้วยความหลงจึงมีเครื่องต่อ กล่าวคือ 
อาการของอวชิชาเกดิขึน้ เมือ่มีอวชิชาแล้วจึงเป็นปัจจัยให้ปรุงแต่งเป็นสงัขารพร้อมกบั 
ความเข้าไปยึดถือจึงเป็นภพชาติ คือต้องเกิดก่อต่อกันไป ท่านเรียก ปัจจยาการ  
เพราะเป็นอาการสบืต่อกนั วชิชาและอวชิชากต้็องมาจากตีภิตู�เช่นเดยีวกนั เพราะเมือ่ 
ตีิภูต�กอปรด้วยอวิชชา จึงไม่รู้เท่าอาการทั้งหลาย แต่เม่ือตีิภูต�กอปรด้วยวิชชา  
จึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริง น่ีพิจารณาด้วยวุฏฐานคามินีวิปัสสนา  
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รวมใจความว่า ตีภิตู�เป็นตวัการดัง้เดมิของสงัสารวฏัฏ์ (การเวยีนว่ายตายเกดิ) ท่านจึง 
เรียกชื่อว่า “มูลตันไตร” เพราะฉะนั้น เมื่อจะตัดสังสารวัฏฏ์ให้ขาดสูญ จึงต้องอบรม
บ่มตัวการดั้งเดิมให้มีวิชชารู้เท่าทันอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงก็จะหายหลง 
แล้วไม่ก่ออาการทัง้หลายใดๆ อกี ตีภิตู�อนัเป็นมลูการกห็ยดุหมุน หมดการเวยีนว่าย 
ตายเกิดในสังสารวัฏฏ์ด้วยประการฉะนี้

๗. อรรคฐาน เป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพาน 

อคฺค� าน� มนุสฺเสสุ มคฺค� สตฺตวิสุทฺธิยา ฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ ฐานะ 
อนัดีเลศิน้ันเป็นทางด�าเนินไปเพือ่ความบริสทุธิข์องสตัว์ โดยอธบิายว่าเราได้รับมรดก
มาแล้วจาก นโม คือ บดิามารดา กล่าวคอืตวัของเราน้ีแล อนัได้ก�าเนิดเกดิมาเป็นมนุษย์ 
ซึ่งเป็นชาติสูงสุด เป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือมีกายสมบัติ วจีสมบัติ  
และมโนสมบตับิริบรูณ์ จะสร้างสมเอาสมบตัภิายนอก คือทรัพย์สนิเงินทองอย่างไรกไ็ด้  
จะสร้างสมเอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได้ พระพุทธองค์ทรง
บญัญตัพิระธรรมวนัิยกท็รงบญัญตัแิก่มนุษย์เราน้ีเอง มไิด้ทรงบญัญตัแิก่ ช้าง ม้า โค  
กระบือ ฯลฯ ที่ไหนเลย มนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ ฉะนั้น 
จึงไม่ควรน้อยเน้ือต�า่ใจว่าตนมบีญุวาสนาน้อย เพราะมนุษย์ท�าได้ เม่ือไม่มี ท�าให้มไีด้  
เมื่อมีแล้วท�าให้ยิ่งได้ สมด้วยเทศนานัยอันมาในเวสสันดรชาดกว่า ทาน� เทติ สีล�  
รกฺขติ ภาวน� ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺค� คจฺฉติ เอกจฺโจ โมกฺข� คจฺฉติ นิสฺส�สย�  
เม่ือได้ท�ากองการกุศล คือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามค�าสอนของพระบรม
ศาสดาจารย์เจ้าแล้ว บางพวกท�าน้อยกต้็องไปสูส่วรรค์ บางพวกท�ามากแลขยนัท�าจริง 
พร้อมทั้งวาสนาบารมีแต่หนหลังประกอบกัน ก็สามารถเข้าสู่พระนิพพานโดยไม่ต้อง
สงสัยเลย พวกสัตว์ดิรัจฉานท่านมิได้กล่าวว่าเลิศ เพราะจะมาท�าเหมือนพวกมนุษย์
ไม่ได้ จึงสมกบัค�าว่ามนุษย์น้ีตัง้อยูใ่นฐานะอนัเลศิด้วยด ีสามารถน�าตนเข้าสูม่รรคผล 
เข้าสู่พระนิพพานอันบริสุทธิ์ได้แล
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๘. สติปัฏฐาน เป็นชัยภูมิ คือสนามฝึกฝนตน 

พระบรมศาสดาจารย์เจ้า ทรงตัง้ชยัภูมไิว้ในธรรมข้อไหน? เมือ่พจิารณาปัญหาน้ี 
ได้ความขึ้นว่า พระองค์ทรงตั้งมหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิ 

อปุมาในทางโลก การรบทพัชงิชยัมุ่งหมายชัยชนะจ�าต้องหาชัยภมิู ถ้าได้ชยัภมิูทีด่ ี
แล้วย่อมสามารถป้องกันอาวุธของข้าศึกได้ดี ณ ที่นั้นสามารถรวบรวมก�าลังใหญ่เข้า
ฆ่าฟันข้าศึกให้ปราชัยพ่ายแพ้ไปได้ ที่เช่นนั้นท่านจึงเรียกว่า ชัยภูมิ คือที่ที่ประกอบ
ไปด้วยค่ายคูประตูและหอรบอันมั่นคงฉันใด 

อุปไมยในทางธรรมก็ฉันน้ัน ที่เอามหาสติปัฏฐานเป็นชัยภูมิก็โดยผู้ที่จะเข้าสู่
สงครามรบข้าศกึ คอื กเิลส ต้องพจิารณากายานุปัสสนาสตปัิฏฐานเป็นต้นก่อน เพราะ
คนเราทีจ่ะเกดิกามราคะ เป็นต้น ขึน้ กเ็กดิทีก่ายและใจ เพราะตาแลไปเหน็กายท�าให้
ใจก�าเริบ เหตุนั้นจึงได้ความว่า กายเป็นเครื่องก่อเหตุ จึงต้องพิจารณาที่กายนี้ก่อน  
จะได้เป็นเคร่ืองดบันิวรณ์ท�าใจให้สงบได้ ณ ทีน้ี่ พงึท�าให้มาก เจริญให้มาก คอืพจิารณา 
ไม่ต้องถอยเลยทเีดยีว ในเมือ่อคุคหนิมิตปรากฏ จะปรากฏกายส่วนไหนกต็าม ให้พงึ 
ถอืเอากายส่วนทีไ่ด้เหน็น้ันพจิารณาให้เป็นหลกัไว้ ไม่ต้องย้ายไปพจิารณาทีอ่ืน่ จะคดิ 
ว่าที่นี่เราเห็นแล้ว ที่อื่นยังไม่เห็น ก็ต้องไปพิจารณาที่อื่นซิ เช่นนี้หาควรไม่ ถึงแม้จะ 
พิจารณาจนแยกกายออกมาเป็นส่วนๆ ทุกๆ อาการอันเป็นธาตุ ดิน น�้า ลม ไฟ ได้ 
อย่างละเอยีด ทีเ่รียกว่าปฏิภาคกต็าม กใ็ห้พจิารณากายทีเ่ราเหน็ทแีรกด้วยอคุคหนิมติ 
นั้นจนช�านาญ ที่จะช�านาญได้ก็ต้องพิจารณาซ�้าแล้วซ�้าอีก ณ ที่เดียวนั้นเอง เหมือน
สวดมนต์ฉะน้ัน อนัการสวดมนต์ เมือ่เราท่องสตูรน้ีได้แล้วทิง้เสยี ไม่เล่าไม่สวดไว้อีก  
กจ็ะลมืเสยีไม่ส�าเร็จประโยชน์อะไรเลย เพราะไม่ท�าให้ช�านาญด้วยความประมาทฉันใด  
การพจิารณากายกฉั็นน้ันเหมอืนกนั เมือ่ได้อคุคหนิมติในทีใ่ดแล้วไม่พจิารณาในทีน้ั่น 
ให้มาก ปล่อยทิ้งเสียด้วยความประมาท ก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์อะไรอย่างเดียวกัน 

การพิจารณากายน้ีมีที่อ้างมาก ดั่งในการบวชทุกวันน้ี เบื้องต้นต้องบอก 
กรรมฐาน ๕ ก็คือกายนี้เองก่อนอื่นหมดเพราะเป็นของส�าคัญ ท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์ 
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พระธรรมบท ขทุทฺกนิกาย ว่า อาจารย์ผู้ไม่ฉลาด ไม่บอกซึง่การพจิารณากาย อาจท�าลาย 
อปุนิสยัแห่งพระอรหนัต์ของกลุบตุรได้ เพราะฉะน้ัน ในทกุวนัน้ีจึงต้องบอกกรรมฐาน ๕ 
ก่อน 

อีกแห่งหนึ่งท่านกล่าวว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลาย พระขีณาสวเจ้าทั้งหลาย ชื่อว่า 
จะไม่ก�าหนดกายในส่วนแห่งโกฏฐาส (คือการพจิารณาแยกออกเป็นส่วนๆ) ใด โกฏฐาสหน่ึง 
มไิด้มเีลย จึงตรัสแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ผู้กล่าวถงึแผ่นดนิว่า บ้านโน้นมีดินด�าดนิแดงเป็นต้น  
น่ันชือ่ว่า พหทิธฺา แผ่นดนิภายนอก ให้พวกท่านทัง้หลายมาพจิารณา อชัฌตัตกิา แผ่นดนิ 
ภายใน กล่าวคืออัตภาพร่างกายนี้ จงพิจารณาไตร่ตรองให้แยบคาย กระท�าให้แจ้ง
แทงให้ตลอด เมื่อจบการวิสัชชนาปัญหานี้ ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ก็บรรลุพระอรหัตตผล 

เหตุนั้น การพิจารณากายจึงเป็นของส�าคัญ ผู้ที่จะพ้นทุกข์ทั้งหมดล้วนแต่ต้อง
พิจารณากายน้ีทั้งสิ้น จะรวบรวมก�าลังใหญ่ได้ต้องรวบรวมด้วยการพิจารณากาย  
แม้พระพุทธองค์เจ้าจะได้ตรัสรู้ทีแรกก็ทรงพิจารณาลม ลมจะไม่ใช่กายอย่างไร? 
เพราะฉะนั้น มหาสติปัฏฐาน มีกายานุปัสสนาเป็นต้น จึงชื่อว่า “ชัยภูมิ” เมื่อเราได้
ชัยภูมิดีแล้ว กล่าวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานจนช�านาญแล้ว ก็จงพิจารณา
ความเป็นจริงตามสภาพแห่งธาตทุัง้หลายด้วยอบุายแห่งวปัิสสนา ซึง่จะกล่าวข้างหน้า

๙. อุบายแห่งวิปัสสนา อันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส 

ธรรมชาตขิองดทีัง้หลาย ย่อมเกดิมาแต่ของไม่ด ีอปุมาด่ังดอกปทมุชาตอินัสวยๆ  
งามๆ ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียด แต่ว่าดอกบัวนั้น 
เมือ่ขึน้พ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิง่ทีส่ะอาด เป็นทีท่ดัทรงของพระราชา อปุราช อ�ามาตย์  
และเสนาบดี เป็นต้น และดอกบัวนั้นก็มิได้กลับคืนไปยังโคลนตมนั้นอีกเลย ข้อนี้
เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤตพิากเพยีรประโยคพยายาม ย่อมพจิารณาซึง่
สิง่สกปรกน่าเกลยีด จิตจึงพ้นจากสิง่สกปรกน่าเกลยีดได้ สิง่สกปรกน่าเกลยีดน้ันกค็อื
ตัวเรานี้เอง ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมแห่งของโสโครกคือ อุจจาระ ปัสสาวะ (มูตรคูถ)  
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ทั้งปวง สิ่งที่ออกจากผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ก็เรียกว่า ขี้ ทั้งหมด เช่น ขี้หัว  
ขีเ้ลบ็ ขีฟั้น ขีไ้คล เป็นต้น เมือ่สิง่เหล่าน้ีร่วงหล่นลงสูอ่าหารมีแกงกบั เป็นต้น กรั็งเกียจ  
ต้องเททิ้ง กินไม่ได้ และร่างกายน้ีต้องช�าระอยู่เสมอจึงพอเป็นของดูได้ ถ้าหาไม ่
ก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบ เข้าใกล้ใครก็ไม่ได้ ของทั้งปวงมีผ้าแพรเครื่องใช้ต่างๆ เมื่ออยู่ 
นอกกายของเรากเ็ป็นของสะอาดน่าด ูแต่เมือ่มาถงึกายน้ีแล้วกก็ลายเป็นของสกปรกไป  
เมื่อปล่อยไว้นานๆ เข้า ไม่ซักฟอก ก็จะเข้าใกล้ใครไม่ได้เลยเพราะเหม็นสาบ ดั่งนี้ 
จึงได้ความว่า ร่างกายของเราน้ีเป็นเรือนมตูร เรือนคูถ เป็นอสภุะ ของไม่งาม ปฏิกลู
น่าเกลียด เมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นถึงปานน้ี เมื่อชีวิตหาไม่แล้วยิ่งจะสกปรกหาอะไร
เปรียบเทยีบมไิด้เลย เพราะฉะน้ัน พระโยคาวจรเจ้าทัง้หลายจึงพจิารณาร่างกายอนัน้ี
ให้ช�านิช�านาญด้วยโยนิโสมนสกิารตัง้แต่ต้นมาทเีดียว คอืขณะเม่ือยงัเหน็ไม่ทนัชัดเจน 
ก็พิจารณาส่วนใดส่วนหน่ึงแห่งกายอันเป็นที่สบายแก่จริตจนกระทั่งปรากฏเป็น 
อคุคหนิมิต คือ ปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหน่ึง แล้วกก็�าหนดส่วนน้ันให้มาก 
เจริญให้มาก ท�าให้มาก การเจริญท�าให้มากนั้นพึงทราบอย่างนี้ อันชาวนาเขาท�านา 
เขากท็�าทีแ่ผ่นดิน ไถทีแ่ผ่นดนิ ด�าลงไปในดิน ปีต่อไปเขากท็�าทีดิ่นอกีเช่นเคย เขาไม่ได้ 
ท�าในอากาศกลางหาว คงท�าแต่ที่ดินอย่างเดียว ข้าวเขาก็ได้เต็มยุ้งเต็มฉางเอง  
เมือ่ท�าให้มากในทีด่นิน้ันแล้ว ไม่ต้องร้องเรียกว่า ข้าวเอ๋ยข้าว จงมาเตม็ยุง้เน้อ ข้าวกจ็ะ 
หลั่งไหลมาเอง และจะห้ามว่า ข้าวเอ๋ยข้าว จงอย่ามาเต็มยุ้งเต็มฉางเราเน้อ ถ้าท�านา
ในที่ดินนั้นเองจนส�าเร็จแล้ว ข้าวก็มาเต็มยุ้งเต็มฉางเอง ฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเจ้า
กฉั็นน้ัน จงพจิารณากายในทีเ่คยพจิารณาอนัถกูนิสยัหรือทีป่รากฏมาให้เหน็คร้ังแรก 
อย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาด การท�าให้มากนั้นมิใช่หมายแต่การเดินจงกรมเท่านั้น ให้มี
สติหรือพิจารณาในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท�า คิด พูด  
กใ็ห้มสีตริอบคอบในกายอยู่เสมอ จึงจะชือ่ว่า “ท�าให้มาก” เมือ่พจิารณาในร่างกายน้ัน 
จนชัดเจนแล้ว ให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วนๆ ตามโยนิโสมนสิการ
ตลอดจนกระจายออกเป็นธาตดิุน ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม และพจิารณาให้เหน็ไปตาม
น้ันจริงๆ อุบายตอนน้ีตามแต่ตนจะใคร่ครวญออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตน  
แต่อย่าละทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั่นเทียว 



56

 พระโยคาวจรเจ้าเมือ่พจิารณาในทีน้ี่ พงึเจริญให้มาก ท�าให้มาก อย่าพจิารณา
ครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือน ตั้งเดือน ให้พิจารณาก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็น 
อนุโลม ปฏิโลม คือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจารณากาย อย่าพิจารณากาย
อย่างเดียวหรือสงบที่จิตแต่อย่างเดียว พระโยคาวจรเจ้าพิจารณาอย่างนี้ช�านาญแล้ว 
หรือช�านาญอย่างยิ่งแล้ว คราวน้ีแลเป็นส่วนที่จะเป็นเอง คือจิตย่อมจะรวมใหญ่  
เมือ่รวมพึบ่ลง ย่อมปรากฏว่าทกุสิง่รวมลงเป็นอนัเดยีวกนัคือหมดทัง้โลกย่อมเป็นธาตุ
ทั้งสิ้น นิมิตจะปรากฏขึ้นพร้อมกันว่าโลกนี้ราบเหมือนหน้ากลอง เพราะมีสภาพเป็น
อนัเดยีวกนั ไม่วา่ ป่าไม้ ภเูขา มนษุย์ สัตว์ แม้ที่สุดตัวของเรากต็อ้งลบราบเปน็ที่สุด
อย่างเดียวกนั พร้อมกบั ญาณสมัปยุตต์ คอืรู้ข้ึนมาพร้อมกนั ในทีน้ี่ตดัความสนเท่ห์
ในใจได้เลย จึงชื่อว่า ยถาภูตญาณทัสสนวิปัสสนา คือทั้งเห็นทั้งรู้ตามความเป็นจริง 

 ขั้นนี้เป็นเบื้องต้นในอันที่จะด�าเนินต่อไป ไม่ใช่ที่สุด อันพระโยคาวจรเจ้าจะ 
พงึเจริญให้มากท�าให้มาก จึงจะเป็นไปเพือ่ความรู้ยิง่อกีจนรอบจนช�านาญเหน็แจ้งชัดว่า  
สงัขารความปรุงแต่งอนัเป็นความสมมตว่ิา โน่นเป็นของของเรา โน่นเป็นเรา เป็นความ
ไม่เที่ยง อาศัยอุปาทานความยึดถือจึงเป็นทุกข์ ก็แลธาตุทั้งหลาย เขาหากมีหากเป็น
อยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา เกิด แก่ เจ็บ ตาย เกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่อย่างนี้มาก่อน 
เราเกิดตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ก็เป็นอยู่อย่างนี้ อาศัยอาการของจิต ของขันธ์ ๕ ได้แก่ รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไปปรุงแต่งส�าคัญมั่นหมายทุกภพทุกชาติ นับเป็น 
อเนกชาติเหลือประมาณมาจนถึงปัจจุบันชาติจึงท�าให้จิตหลงอยู่ตามสมมติ ไม่ใช่
สมมติมาติดเอาเรา เพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ จะเป็นของมีวิญญาณ
หรือไม่กต็าม เม่ือว่าตามความจริงแล้ว เขาหากมีหากเป็น เกดิขึน้เสือ่มไป มอียูอ่ย่างน้ัน 
ทีเดียว โดยไม่ต้องสงสัยเลยจึงรู้ขึ้นว่า ปุพฺเพสุ อนนุสฺสุเตสุ ธมฺเมสุ ธรรมดาเหล่านี้  
หากมีมาแต่ก่อน ถึงว่าจะไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครก็มีอยู่อย่างน้ันทีเดียว ฉะน้ัน 
ในความข้อน้ี พระพทุธเจ้าจึงทรงปฏิญาณพระองค์ว่า เราไม่ได้ฟังมาแต่ใคร มิได้เรียน 
มาแต่ใคร เพราะของเหล่านี้มีอยู่ มีมาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ ได้ความว่า ธรรมดา
ธาตทุัง้หลายย่อมเป็นย่อมมีอยูอ่ย่างน้ัน อาศยัอาการของจิตเข้าไปยดึถอืเอาสิง่ทัง้ปวง
เหล่านั้นมาหลายภพหลายชาติ จึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมตินั้น เป็นเหตุให้อนุสัย
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ครอบง�าจิตจนหลงเชือ่ไปตาม จึงเป็นเหตใุห้ก่อภพก่อชาตด้ิวยอาการของจิตเข้าไปยดึ 
ฉะนั้น พระโยคาวจรเจ้ามาพิจารณาโดยแยบคายลงไปตามสภาพว่า สพฺเพ สฺงขารา 
อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารความเข้าไปปรุงแต่ง คือ อาการของจิตนั่นแล 
ไม่เที่ยง สัตว์โลกเขาเที่ยง คือมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้น ให้พิจารณาโดย อริยสัจจธรรม
ทัง้ ๔ เป็นเคร่ืองแก้อาการของจิตให้เหน็แน่แท้โดย ปัจจักขสทิธ ิว่า ตวัอาการของจิต
นี้เองมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เพราะเหตุที่ไม่เห็นโดยปัจจักขสิทธิว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์  
จึงหลงตามสงัขาร เมือ่เหน็จริงลงไปแล้วกเ็ป็นเคร่ืองแก้อาการของจิต จึงปรากฏขึน้ว่า  
สงฺขารา สสสฺตา นตถฺ ิสงัขารทัง้หลายทีเ่ทีย่งแท้ไม่ม ีสงัขารเป็นอาการของจิตต่างหาก  
เปรียบเหมือนพยับแดด ส่วนสัตว์เขาก็อยู่ประจ�าโลกแต่ไหนแต่ไรมา เมื่อรู้โดยเงื่อน 
๒ ประการ คือ รู้ว่าสัตว์ก็มีอยู่อย่างนั้น สังขารก็เป็นอาการของจิตเข้าไปสมมติเขา
เท่านั้น ตีิภูต� จิตตั้งอยู่เดิมไม่มีอาการเป็นผู้หลุดพ้น ได้ความว่า ธรรมดาหรือธรรม
ทัง้หลายไม่ใช่ตน จะใช่ตนอย่างไร ของเขาหากเกดิมีอย่างน้ัน ท่านจึงว่า สพเฺพ ธมฺมา 
อนตฺตา ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตน ให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์
ตามน้ีจนท�าให้จิตรวมพึบ่ลงไป ให้เหน็จริงแจ้งชัดตามน้ัน โดย ปัจจักขสทิธ ิพร้อมกับ  
ญาณสัมปยุตต์ ปรากฏขึ้นมาพร้อมกัน จึงชื่อว่า วุฏฐานคามินีวิปัสสนา ท�าในที่นี้ 
จนช�านาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่และญาณสัมปยุตต์ รวม 
ทวนกระแสแก้อนุสัยสมมติเป็นวิมุตติ หรือรวมลงฐีติจิต อันเป็นอยู่มีอยู่อย่างน้ัน
จนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยญาณสัมปยุตต์ว่า ขีณา ชาติ ญาณ� โหติ ดังนี้ ในที่นี้ 
ไม่ใช่สมมต ิไม่ใช่ของแต่งเอาเดาเอา ไม่ใช่ของอนับคุคลพงึปรารถนาเอาได้ เป็นของ 
ที่เกิดเอง เป็นเอง รู้เอง โดยส่วนเดียวเท่าน้ัน เพราะด้วยการปฏิบัติอันเข้มแข็ง 
ไม่ท้อถอย พิจารณาโดยแยบคายด้วยตนเองจึงจะเป็นขึ้นมาเอง ท่านเปรียบเหมือน
ต้นไม้ต่างๆ มีต้นข้าวเป็นต้น เมื่อบ�ารุงรักษาต้นมันให้ดีแล้ว ผลคือรวงข้าว ไม่ใช่สิ่ง
อันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลย เป็นขึ้นมาเอง ถ้าแลบุคคลมาปรารถนาเอาแต่รวงข้าว  
แต่หาได้รักษาต้นข้าวไม่ เป็นผู้เกียจคร้าน จะปรารถนาจนวันตาย รวงข้าวก็จะไม่มี
ขึ้นมาให้ฉันใด วิมุตติธรรมก็ฉันน้ันน่ันแล มิใช่สิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนาเอาได้ 
คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียจคร้าน จนวันตายจะ
ประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลย ด้วยประการฉะนี้
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๑๐. จิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่าง 

แต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลส 

ปภสฺสรมิท� ภิกฺขเว จิตฺต� ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺ� ภิกษุ
ทั้งหลาย จิตนี้เลื่อมปภัสสรแจ้งสว่างมาเดิม แต่อาศัยอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็น
อาคันตุกะสัญจรมาปกคลุมหุ้มห่อ จึงท�าให้จิตมิส่องแสงสว่างได้ ท่านเปรียบไว้ใน
บทกลอนหน่ึงว่า “ไม้สะงกหกพนัง่า (กิง่) กะปอมก่าขึน้มือ้ฮ้อย กะปอมน้อยข้ึนมือ้พนั  
คร้ันตวัมาบ่ทนั ขึน้น�าคูม่ือ้ๆ” โดยอธบิายว่า ค�าว่า ไม้ชะงก ๖,๐๐๐ ง่าน้ัน เมือ่ตดัศนูย์  
๓ ศูนย์ออกเสีย เหลือแต่ ๖ คงได้ความว่า ทวารทั้ง ๖ เป็นที่มาแห่งกะปอมก่า คือ
ของปลอม ไม่ใช่ของจริง กิเลสทั้งหลายไม่ใช่ของจริง เป็นสิ่งสัญจรเข้ามาในทวาร 
ทัง้ ๖ นับร้อยนับพนั มใิช่แต่เท่าน้ัน กเิลสทัง้หลายทีย่งัไม่เกดิมขีึน้กจ็ะมทีวยีิง่ๆ ขึน้ 
ทกุๆ วัน ในเม่ือไม่แสวงหาทางแก้ ธรรมชาตขิองจิตเป็นของผ่องใสยิง่กว่าอะไรทัง้หมด  
แต่อาศัยของปลอม กล่าวคือ อุปกิเลสที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงท�าให้หมดรัศมี  
ดจุพระอาทติย์เม่ือเมฆบดบงัฉะน้ัน อย่าพงึเข้าใจว่าพระอาทติย์เข้าไปหาเมฆ เมฆไหล 
มาบดบังพระอาทิตย์ต่างหาก ฉะนั้น ผู้บ�าเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้ว  
พึงก�าจัดของปลอมด้วยการพิจารณาโดยแยบคายตามที่อธิบายแล้วในอุบายแห่ง
วปัิสสนาข้อ ๙ น้ันเถดิ เมือ่ท�าให้ถงึขัน้ฐตีจิิตแล้ว ชือ่ว่าย่อมท�าลายของปลอมได้หมดสิน้ 
หรือว่าของปลอมย่อมเข้าไม่ถึงฐีติจิต เพราะสะพานเชื่อมต่อถูกท�าลายขาดสะบั้น 
ลงแล้ว แม้ยังต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของโลกอยู่ ก็ย่อมเป็นดุจน�้ากลิ้งบนใบบัว
ฉะนั้น
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๑๑. การทรมานตนของผู้บ�าเพ็ญเพียร 

ต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัย 

นายสารถีผู้ฝึกม้ามีชื่อเสียงคนหน่ึง มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามถึงวิธีทรมาน
เวไนย พระองค์ทรงย้อนถามนายสารถีก่อนถึงการทรมานม้า เขาทูลว่าม้ามี ๔ ชนิด 
คือ ๑. ทรมานง่าย ๒. ทรมานอย่างกลาง ๓. ทรมานยากแท้ ๔. ทรมานไม่ได้เลย  
ต้องฆ่าเสยี พระองค์จึงตรัสว่าเรากเ็หมือนกนั ๑. ผู้ทรมานง่าย คือ ผู้ปฏบิตัทิ�าจิตรวมง่าย 
ให้กินอาหารเพียงพอเพื่อบ�ารุงร่างกาย ๒. ผู้ทรมานอย่างกลาง คือ ผู้ปฏิบัติท�าจิต 
ไม่ค่อยจะลง กใ็ห้กนิอาหารแต่น้อยอย่าให้มาก ๓. ทรมานยากแท้ คอื ผู้ปฏบิตัทิ�าจิต 
ลงยากแท้ ไม่ต้องให้กนิอาหารเลย แต่ต้องเป็น อตตฺญญฺ ูรู้ก�าลงัของตนว่าจะทนทาน
ได้สักเพียงไรแค่ไหน ๔. ทรมานไม่ได้เลย ต้องฆ่าเสีย คือ ผู้ปฏิบัติท�าจิตไม่ได้  
เป็น ปทปรมะ พระองค์ทรงชักสะพานเสีย กล่าวคือไม่ทรงรับสั่งสอน อุปมาเหมือน
ฆ่าทิ้งเสียฉะนั้น

๑๒. มูลติกสูตร 

ติก แปลว่า ๓ มูล แปลว่า เค้ามูลรากเหง้า รวมความว่า สิ่งซึ่งเป็นรากเหง้า 
เค้ามลูอย่างละ ๓ คือ ราคะ โทสะ โมหะ กเ็รียก อกศุลมลู ๓ ตณัหา ๓ กม็ ีกามตณัหา 
ภวตณัหา วภิวตณัหา โอฆะและอาสวะกมี็อย่างละ ๓ คอื กามะ ภวะ อวชิชา ถ้าบคุคล 
มาเป็นไปกับด้วย ๓ เช่นนี้ ติปริวตฺต� ก็ต้องเวียนไปเป็น ๓-๓ ก็ต้องเป็นโลก ๓ คือ  
กามโลก รูปโลก อรูปโลก อยู่อย่างนั้นแล เพราะ ๓ นั้นเป็นเค้ามูลโลก ๓ 

เครื่องแก้ก็มี ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อบุคคลด�าเนินตนตามศีล สมาธิ 
ปัญญา อันเป็นเครื่องแก้ น ติปริวตฺต� ก็ไม่ต้องเวียนไปเป็น ๓-๓ ก็ไม่เป็นโลก ๓ 
ชื่อว่าพ้นจากโลก ๓ แล
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๑๓. วิสุทธิเทวาเท่านั้นเป็นสันตบุคคลแท้ 

อกุปฺปํ สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต บุคคลผู้มีจิตไม่ก�าเริบในกิเลส 
ทัง้ปวง รู้ธรรมทัง้หลายทัง้ทีเ่ป็นพหทิธาธรรม ทัง้ทีเ่ป็นอชัฌตัตกิาธรรม สนฺโต จึงเป็น 
ผู้สงบระงับ สนัตบคุคลเช่นน้ีแลทีจ่ะบริบรูณ์ด้วยหริิโอตตปัปะ มธีรรมบรสิทุธิส์ะอาด 
มใีจมัน่คง เป็นสตับรุุษผู้ทรงเทวธรรมตามความในพระคาถาว่า หริโิอตตฺปปฺสมฺปนฺนา 
สกุกฺธมมฺสมาหติา สนฺโต สปปฺริุสา โลเก เทวธมมฺาต ิวจฺุจเร อปัุตตเิทวา ผู้พร่ังพร้อม
ด้วยกามคณุ วุ่นวายอยูด้่วยกเิลส เหตไุฉนจึงจะเป็นสนัตบคุคลได้ ความในพระคาถาน้ี 
ย่อมต้องหมายถงึวสิทุธเิทวา คอืพระอรหนัต์แน่นอน ท่านผู้เช่นน้ันเป็นสนัตบคุคลแท้  
สมควรจะเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยหิริโอตตัปปะ และสุกฺกธรรม คือ ความบริสุทธิ์แท้

๑๔. อกิริยาเป็นที่สุดในโลก - สุดสมมติบัญญัติ 

สจฺจาน� จตุโร ปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา สัจธรรมทั้ง ๔ 
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ยังเป็นกิริยา เพราะแต่ละสัจจะๆ ย่อมมีอาการต้อง
ท�าคือ ทุกข์-ต้องก�าหนดรู้ สมุทัย-ต้องละ นิโรธ-ต้องท�าให้แจ้ง มรรค-ต้องเจริญ
ให้มาก ดังนี้ล้วนเป็นอาการที่จะต้องท�าทั้งหมด ถ้าเป็นอาการที่จะต้องท�าก็ต้องเป็น
กิริยา เพราะเหตุนั้นจึงรวมความได้ว่า สัจจะทั้ง ๔ เป็นกิริยา จึงสมกับบาทคาถา 
ข้างต้นนั้น ความว่าสัจจะทั้ง ๔ เป็นเท้าหรือเป็นเครื่องเหยียบก้าวขึ้นไป หรือก้าว 
ขึ้นไป ๔ พัก จึงจะเสร็จกิจ ต่อจากนั้นไปจึงเรียกว่า อกิริยา 

อุปมา ดังเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ แล้วลบ ๑ ถึง ๙ ทิ้งเสีย 
เหลือแต่ ๐ (ศูนย์) ไม่เขียนอีกต่อไป คงอ่านว่า ศูนย์ แต่ไม่มีค่าอะไรเลย จะน�าไป
บวกลบคูณหารกับเลขจ�านวนใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น แต่จะปฏิเสธว่าไม่มีหาได้ไม่ เพราะ
ปรากฏอยู่ว่า ๐ (ศนูย์) น่ีแหละ คือปัญญารอบรู้ เพราะท�าลายกริิยา คอื ความสมมติ  
หรือว่าลบสมมตลิงเสยีจนหมดสิน้ ไม่เข้าไปยดึถอืสมมตทิัง้หลาย ค�าว่า ลบ คอื ท�าลาย 
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กิริยา กล่าวคือ ความสมมติ มีปัญหาสอดขึ้นมาว่า เมื่อท�าลายสมมติหมดแล้วจะไป
อยู่ที่ไหน? แก้ว่า ไปอยู่ในที่ไม่สมมติ คือ อกิริยา นั่นเอง เนื้อความตอนนี้เป็นการ
อธิบายตามอาการของความจริงซึ่งประจักษ์แก่ผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ อันผู้ไม่ปฏิบัต ิ
หาอาจรู้ได้ไม่ ต่อเมื่อไรฟังแล้วท�าตามจนรู้เองเห็นเองนั่นแหละจึงจะเข้าใจได้ 

ความแห่ง ๒ บาทคาถาต่อไปว่า พระขีณาสวเจ้าทัง้หลายดับโลกสามรุ่งโรจน์อยู่  
คือท�าการพิจารณาบ�าเพ็ญเพียรเป็น ภาวิโต พหุลีกโต คือท�าให้มาก เจริญให้มาก  
จนจิตมีก�าลังสามารถพิจารณาสมมติทั้งหลายท�าลายสมมติทั้งหลายลงไปได้จนเป็น 
อกริิยากย่็อมดบัโลกสามได้ การดับโลกสามน้ัน ท่านขีณาสวเจ้าทัง้หลายมิได้เหาะข้ึน
ไปในกามโลก รูปโลก อรูปโลก เลยทเีดียว คงอยูก่บัทีน่ั่นเอง แม้พระบรมศาสดาของ
เราก็เช่นเดียว พระองค์ประทับนั่งอยู่ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์แห่งเดียวกัน เมื่อจะดับ 
โลกสาม ก็มิได้เหาะขึน้ไปในโลกสาม คงดบัอยูท่ีจิ่ต ทีจิ่ตน้ันเองเป็นโลกสาม ฉะน้ัน 
ท่านผู้ต้องการดับโลกสาม พงึดบัทีจิ่ตของตนๆ จึงท�าลายกริิยา คอืตวัสมมตหิมดสิน้
จากจิต ยังเหลือแต่อกิริยา เป็นฐีติจิต ฐีติธรรม อันไม่รู้จักตาย ฉะนี้แล

๑๕. สัตตาวาส ๙ 

เทวาพิภพ มนุสสโลก อบายโลก จัดเป็นกามโลก ที่อยู่อาศัยของสัตว์เสพกาม
รวมเป็น ๑ รูปโลก ที่อยู่อาศัยของสัตว์ผู้ส�าเร็จรูปฌานมี ๔ อรูปโลก ที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ผู้ส�าเร็จอรูปฌานมี ๔ รวมทั้งสิ้นเป็น ๙ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ผู้มารู้เท่า 
สัตตาวาส ๙ กล่าวคือ พระขีณาสวเจ้าทั้งหลายย่อมจากที่อยู่ของสัตว์ ไม่ต้องอยู่ใน
ที่ ๙ แห่งนี้ และปรากฏในสามเณรปัญหาข้อสุดท้ายว่า ทส นาม กึ อะไรชื่อว่า ๑๐  
แก้ว่า ทสห ิองฺเคห ิสมนฺนาคโต พระขณีาสวเจ้าผู้ประกอบด้วยองค์ ๑๐ ย่อมพ้นจาก 
สัตตาวาส ๙ ความข้อนี้คงเปรียบได้กับการเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 
นั่นเอง ๑ ถึง ๙ เป็นจ�านวนที่นับได้ อ่านได้ บวกลบคูณหารกันได้ ส่วน ๑๐ ก็คือ 
เลข ๑ กบั ๐ (ศูนย์) เราจะเอา ๐ (ศูนย์) ไปบวกลบคูณหารกบัเลขจ�านวนใดๆ กไ็ม่ท�า 
ให้เลขจ�านวนน้ันมีค่าสงูขึน้ และ ๐ (ศูนย์) น้ีเม่ืออยูโ่ดยล�าพงักไ็ม่มีค่าอะไร แต่จะว่า 



62

ไม่มีกไ็ม่ได้ เพราะเป็นสิง่ปรากฏอยู ่ความเปรียบน้ีฉันใด จิตใจกฉั็นน้ัน เป็นธรรมชาติ 
มีลกัษณะเหมือน ๐ (ศนูย์) เมือ่น�าไปต่อเข้ากบัเลขตวัใด ย่อมท�าให้เลขตวัน้ันเพิม่ค่า 
ขึ้นอีกมาก เช่น เลข ๑ เมื่อเอาศูนย์ต่อเข้าก็กลายเป็น ๑๐ (สิบ) จิตใจเราน้ี 
กเ็หมอืนกนั เมือ่ต่อเข้ากบัสิง่ทัง้หลายกเ็ป็นของวจิิตรพสิดารมากมายขึน้ทนัท ีแต่เม่ือ
ได้รับการฝึกฝนอบรมจนฉลาดรอบรู้สรรพเญยยธรรมแล้ว ย่อมกลับคืนสู่สภาพ ๐ 
(ศูนย์) คือ ว่างโปร่งพ้นจากการนับการอ่านแล้ว มิได้อยู่ในที่ ๙ แห่งอันเป็นที่อยู่
ของสัตว์ แต่อยู่ในที่หมดสมมติบัญญัติคือ สภาพ ๐ (ศูนย์) หรืออกิริยาดังกล่าว
ในข้อ ๑๔ นั่นเอง

๑๖. ความส�าคัญของปฐมเทศนา 

มัชฌิมเทศนา และปัจฉิมเทศนา 

พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ๓ กาล มีความส�าคัญยิ่ง 
อันพุทธบริษัทควรสนใจพิจารณาเป็นพิเศษ คือ 

ก. ปฐมโพธกิาล ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระปัญจวคัคย์ี ทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั 
เมอืงพาราณส ีเป็นคร้ังแรก เป็นปฐมเทศนา เรียกว่า ธรรมจักร เบือ้งต้นทรงยกส่วนสดุ  
๒ อย่าง อันบรรพชิตไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่า เทฺว เม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น  
เสวิตพพฺา ภิกษุทัง้หลาย ส่วนทีส่ดุ ๒ อย่าง อนับรรพชิตไม่พงึเสพ คือ กามสขุลัลกิา  
และอัตตกลิมถา อธบิายว่า กามสขุลัลกิา เป็นส่วนแห่งความรัก อตัตกลิมถา เป็นส่วน 
แห่งความชงั ทัง้ ๒ ส่วนน้ีเป็นตวัสมุทยั เมือ่ผู้บ�าเพญ็ตบธรรมทัง้หลายโดยอยูซ่ึง่ส่วน 
ทั้งสองนี้ ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลาง เพราะเมื่อบ�าเพ็ญเพียรพยายามท�าสมาธิ จิตสงบ
สบายดีเต็มที่ก็ดีใจ คร้ันเมื่อจิตนึกคิดฟุ้งซ่านร�าคาญก็เสียใจ ความดีใจน้ัน คือ  
กามสขุลัลกิา ความเสยีใจน้ันแล คอื อตัตกลิมถา ความดใีจกเ็ป็นราคะ ความเสยีใจ 
กเ็ป็นโทสะ ความไม่รู้เท่าในราคะ โทสะ ทัง้สองน้ีเป็นโมหะ ฉะน้ัน ผู้ทีพ่ยายามประกอบ
ความเพียรในเบื้องแรกต้องกระทบส่วนสุดทั้งสองนั้นแลก่อน ถ้าเมื่อกระทบส่วน ๒  
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น้ันอยู ่ชือ่ว่าผิดอยู ่แต่เป็นธรรมดาแท้ทเีดยีว ต้องผิดเสยีก่อนจึงถกู แม้พระบรมศาสดา 
แต่ก่อนน้ันพระองค์ก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกัน แม้พระอัครสาวกทั้งสอง ก็ซ�้าเป็น
มิจฉาทิฐิมาก่อนแล้วทั้งสิ้น แม้สาวกทั้งหลายเหล่าอื่นๆ ก็ล้วนแต่ผิดมาแล้วทั้งน้ัน  
ต่อเมื่อพระองค์มาด�าเนินทางกลาง ท�าจิตอยู่ภายใต้ร่มโพธิพฤกษ์ ได้ญาณ ๒  
ในสองยามเบื้องต้นในราตรี ได้ญาณที่ ๓ กล่าวคือ อาสวักขยญาณ ในยามใกล้รุ่ง  
จึงได้ถกูทางกลางอนัแท้จริง ท�าจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิด กล่าวคือ...ส่วนสดุ
ทัง้สองน้ันพ้นจากสมมตโิคตร สมมตชิาต ิสมมตวิาส สมมตวิงศ์ และสมมตปิระเพณี 
ถึงความเป็นอรยิโคตร อริยชาต ิอริยวาส อริยวงศ์ และอริยประเพณ ีส่วนอริยสาวก 
ทั้งหลายน้ันเล่าก็มารู้ตามพระองค์ ท�าให้ได้อาสวักขยญาณพ้นจากความผิดตาม 
พระองค์ไป ส่วนเราผู้ปฏบิตัอิยูใ่นระยะแรกๆ ก็ต้องผิดเป็นธรรมดา แต่เมือ่ผิดกต้็อง
รู้เท่าแล้วท�าให้ถกู เมือ่ยงัมีดใีจเสยีใจในการบ�าเพญ็บญุกศุลอยูก่ต็กอยูใ่นโลกธรรม 
เมื่อตกอยู่ในโลกธรรมจึงเป็นผู้หวั่นไหวเพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละ ชื่อว่าความ
หวั่นไหวไปมา อุปฺปนฺโน โข เม โลกธรรมจะเกิดที่ไหน เกิดที่เรา โลกธรรมมี ๘ 
มรรคเครื่องแก้ก็มี ๘ มรรค ๘ เครื่องแก้โลกธรรม ๘ ฉะนั้น พระองค์จึงทรงแสดง 
มัชฌิมาปฏิปทา แก้ส่วน ๒ เมื่อแก้ส่วน ๒ ได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรค ตัดกระแสโลก  
ท�าใจให้เป็น จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ อนาลโย (สละสลัดตัดขาดวางใจหายห่วง)  
รวมความว่า เมือ่ส่วน ๒ ยงัมอียูใ่นใจผู้ใดแล้ว ผู้น้ันกย็งัไม่ถกูทาง เมือ่ผู้มใีจพ้นจาก
ส่วนทัง้ ๒ แล้ว กไ็ม่หวัน่ไหว หมดธลุ ีเกษมจากโยคะ จึงว่าเน้ือความแห่งธรรมจักร 
ส�าคัญมาก พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรน้ียังโลกธาตใุห้หวัน่ไหว จะไม่หวัน่ไหวอย่างไร  
เพราะมีใจความส�าคัญอย่างนี้ โลกธาตุก็มิใช่อะไรอื่น คือตัวเรานี้เอง ตัวเราก็คือธาตุ
ของโลก หวั่นไหวเพราะเห็นในของที่ไม่เคยเห็น เพราะจิตพ้นจากส่วน ๒ ธาตุของ
โลกจึงหวั่นไหว หวั่นไหวเพราะจะไม่มาก่อธาตุของโลกอีกแล 

ข. มชัฌมิโพธกิาล ทรงแสดงโอวาทปาฏโิมกข์ในชมุชนพระอรหนัต์ ๑,๒๕๐ องค์  
ณ พระราชอทุยานเวฬวุนักลนัทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห์ ใจความส�าคญัตอนหน่ึงว่า  
อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอต� พุทฺธานสาสน� พึงเป็นผู้ท�าจิตให้ยิ่ง การที่จะท�าจิตให้ยิ่งได้
ต้องเป็นผู้สงบระงับ อิจฺฉา โลภสมาปนฺโน สมโณ ก ึภวสิสฺต ิเมือ่ประกอบด้วยความ
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อยากดิน้รนโลภหลงอยู่แล้ว จักเป็นผู้สงบระงับได้อย่างไร ต้องเป็นผู้ปฏบิตั ิคอืปฏบิตัิ
พระวนัิยเป็นเบือ้งต้น และเจริญกรรมฐานตัง้ต้นแต่การเดินจงกรม น่ังสมาธ ิท�าให้มาก 
เจริญให้มาก ในการพจิารณามหาสตปัิฏฐาน มีกายานุปัสสนาสตปัิฏฐานเป็นเบือ้งแรก 
พึงพิจารณาส่วนแห่งร่างกายโดยอาการแห่งบริกรรมสวนะ คือพิจารณาโดยอาการ
คาดคะเนว่าส่วนน้ันเป็นอย่างน้ันด้วยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียก่อน เพราะเมื่อ 
พิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกาย ท�าให้รวมง่าย 

เมือ่ท�าให้มากในบริกรรมสวนะแล้ว จักเกดิขึน้ซึง่อคุคหนิมติให้ช�านาญในทีน้ั่น 
จนเป็นปฏิภาค ช�านาญในปฏิภาคโดยยิ่งแล้วจักเป็นวิปัสสนา เจริญวิปัสสนาจนเป็น 
วปัิสสนาอย่างอกุฤษฏ์ท�าจิตเข้าถงึตีภิตู�ดงักล่าวแล้วในอุบายแห่งวปัิสสนาชือ่ว่าปฏิบตัิ  
เม่ือปฏิบตัแิล้ว โมกขฺ� จึงจะข้ามพ้น จึงพ้นจากโลก ชือ่ว่า โลกตุตรธรรม เขม� จึงเกษมจาก
โยคะ (เคร่ืองร้อย) ฉะน้ัน เน้ือความในมัชฌมิเทศนาจึงส�าคญั เพราะเลง็ถงึวมิตุตธิรรม 
ด้วยประการฉะนี้แลฯ 

ค. ปัจฉิมโพธกิาล ทรงแสดงปัจฉิมเทศนาในทีช่มุชนพระอริยสาวก ณ พระราช 
อุทยานสาลวันของมัลลกษัตริย์ กรุงกุสินารา ในเวลาจวนจะปรินิพพานว่า หนฺททานิ  
อามนฺตยามิ โว ภิกฺขเว ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน  
สมปฺาเทถ เราบอกท่านทัง้หลายว่า จงเป็นผู้ไม่ประมาท พจิารณาสงัขารทีเ่กดิขึน้แล้วเสือ่มไป  
เมื่อท่านทั้งหลายพิจารณาเช่นนั้นจักเป็นผู้แทงตลอด พระองค์ตรัสพระธรรมเทศนา 
เพยีงเท่าน้ีกปิ็ดพระโอษฐ์ มิได้ตรัสอะไรต่อไปอกีเลย จึงเรียกว่า ปัจฉิมเทศนา อธบิาย
ความต่อไปว่า สังขารมันเกิดขึ้นที่ไหน อะไรเป็นสังขาร สังขารมันก็เกิดขึ้นที่จิตของ 
เราเอง เป็นอาการของจิตพาให้เกดิขึน้ซึง่สมมตทิัง้หลาย สงัขารน้ีแลเป็นตวัการสมมติ
บญัญตั ิสิง่ทัง้หลายในโลก ความจริงในโลกทัง้หลายหรือธรรมธาตทุัง้หลาย เขามีเขา
เป็นอยูอ่ย่างน้ัน แผ่นดนิ ต้นไม้ ภเูขา ฟ้า แดด เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรเลย ตลอดจน 
ตวัตนมนุษย์ก็เป็นธาตขุองโลก เขาไม่ได้ว่าเป็นน้ันเป็นน้ีเลย เจ้าสงัขารตวัการน้ีเข้าไป
ปรุงแต่งว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้ จนหลงกันว่าเป็นจริง ถือเอาว่าเป็นตัวเรา เป็นของๆ เรา
เสียสิ้น จึงมี ราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น ท�าจิตดั้งเดิมให้หลงตามไป เกิด แก่ เจ็บ 
ตาย เวียนว่ายไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอเนกภพ อเนกชาติ เพราะเจ้าตัวสังขารนั้นแลเป็น 
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ตวัเหต ุจึงทรงสอนให้พจิารณาสงัขารว่า สพเฺพ สงฺขารา อนิจฺจา สพเฺพ สงฺขารา ทกฺุขา  
ให้เป็นปรีชาญาณชดัแจ้ง เกดิจากผลแห่งการเจริญปฏภิาคเป็นส่วนเบือ้งต้น จนท�าจิต 
ให้เข้าภวงัค์ เม่ือกระแสแห่งภวงัค์หายไป มีญาณเกดิขึน้ว่า “น้ันเป็นอย่างน้ัน เป็นสภาพ 
ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์” เกดิขึน้ในจิตจริงๆ จนช�านาญเหน็จริงแจ้งประจักษ์กรู้็เท่าสงัขารได้  
สังขารก็จะมาปรุงแต่งให้จิตก�าเริบอีกไม่ได้ ในคาถาว่า อกุปฺปํ สพฺพธมฺเมสุ เญยฺย
ธมฺมา ปเวสฺสนฺโต เมื่อสังขารปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้วก็ไม่ก�าเริบ รู้เท่าธรรมทั้งปวง  
สนฺโต ก็เป็นผู้สงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรม ด้วยประการฉะน้ี ปัจฉิมเทศนาน้ีเป็น 
ค�าส�าคัญแท้ ท�าให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุด พระองค์จึงได้ปิดพระโอษฐ์แต่เพียงนี้ 

พระธรรมเทศนาใน ๓ กาลน้ี ย่อมมีความส�าคญัเหนือความส�าคญัในทกุๆ กาล 
ปฐมเทศนากเ็ลง็ถงึวมิตุตธิรรม มชัฌมิเทศนากเ็ลง็ถงึวมิตุตธิรรม ปัจฉิมเทศนากเ็ลง็
ถึงวิมุตติธรรม รวมทั้ง ๓ กาล ล้วนแต่เล็งถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้น ด้วยประการฉะนี้

๑๗. พระอรหันต์ทุกประเภท

บรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ

 

อนาสว� เจโตวิมุตฺตึ ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเว ธมฺเม สย� อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา  
อุปฺปสมฺปชฺช วิหรติ พระบาลีนี้แสดงว่า พระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดย่อม
บรรลทุัง้เจโตวมิตุต ิทัง้ปัญญาวมิตุต ิทีป่ราศจากอาสวะในปัจจุบนั หาได้แบ่งแยกไว้ว่า  
ประเภทน้ันบรรลุแต่เจโตวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติไม่ ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่า  
เจโตวมิตุตเิป็นของพระอรหนัต์ผู้ได้สมาธก่ิอน ส่วนปัญญาวมิตุตเิป็นของพระอรหนัต์ 
สกุขวปัิสสก ผู้เจรญิวปัิสสนาล้วนๆ น้ันย่อมขัดแย้งต่อมรรค มรรคประกอบด้วยองค์ ๘  
มทีัง้สมัมาทฏิฐ ิทัง้สมัมาสมาธ ิผู้จะบรรลวุมิตุตธิรรมจ�าต้องบ�าเพญ็มรรค ๘ บริบรูณ์ 
มิฉะน้ันก็บรรลุวิมุตติธรรมไม่ได้ ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา อันผู้จะได ้
อาสวักขยญาณ จ�าต้องบ�าเพญ็ไตรสกิขาให้บริบรูณ์ทัง้ ๓ ส่วน ฉะน้ัน จึงว่าพระอรหนัต์ 
ทุกประเภทต้องบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปัญญาวิมุตติ ด้วยประการฉะนี้แลฯ
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ธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์ม่ัน ภริูทตัตเถระ ทีพ่ระภกิษุ 
ทองค�า ญาโณภาโส กบัพระภกิษวุนั อตุตโม ได้จดบนัทกึไว้
ในปัจฉิมสมยั ก่อนหน้ามรณภาพเพยีงเลก็น้อย คอืระหว่าง
พุทธศักราช ๒๔๙๑ ถึง ๒๔๙๒

พระธรรมเทศนา
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๑. 

เรื่องมูลกรรมฐาน

กลุบตุรผู้บรรพชาอปุสมบทเข้ามาในพระพทุธศาสนาน้ีแล้ว ใครเล่าไม่เคยเรียน
กรรมฐานมา บอกได้ทีเดียวว่าไม่เคยมี พระอุปัชฌาย์ทุกองค์เมื่อบวชกุลบุตรจะไม่ 
สอนกรรมฐานก่อนแล้วจึงให้ผ้าภายหลงัไม่มี ถ้าอปัุชฌาย์องค์ใดไม่สอนกรรมฐานก่อน  
อุปัชฌาย์องค์นั้นด�ารงความเป็นอุปัชฌายะต่อไปไม่ได้ ฉะนั้น กุลบุตรผู้บวชมาแล้ว 
จึงได้ชื่อว่าเรียนกรรมฐานมาแล้ว ไม่ต้องสงสัยว่าไม่ได้เรียน

พระอุปัชฌายะสอนกรรมฐาน ๕ คือ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟัน 
ตโจ หนัง ในกรรมฐานทัง้ ๕ น้ี มหีนังเป็นทีส่ดุ ท�าไมจึงสอนถงึหนังเท่าน้ัน? เพราะเหตวุ่า  
หนังมนัเป็นอาการใหญ่ คนเราทกุคนต้องมหีนังหุม้ห่อ ถ้าไม่มหีนัง ผม ขน เลบ็ ฟัน 
กอ็ยูไ่ม่ได้ ต้องหลดุหล่นท�าลายไป เน้ือ กระดกู เอน็ และอาการทัง้หมดในร่างกายน้ี 
กจ็ะอยูไ่ม่ได้ ต้องแตกต้องท�าลายไป คนเราจะหลงรูปกม็าหลงหนัง หมายความสวยๆ 
งามๆ เกิดความรักใคร่แล้วก็ปรารถนาเพราะมาหมายอยู่ที่หนัง

เมือ่เหน็แล้วกส็�าคญัเอาผิวพรรณของมนั คอื ผิว ด�า-ขาว-แดง-ด�าแดง-ขาวแดง  
ผิวอะไรต่ออะไร ก็เพราะหมายสีหนัง ถ้าไม่มีหนังแล้ว ใครเล่าจะหมายว่าสวยงาม? 
ใครเล่าจะรักจะชอบจะปรารถนา? มีแต่จะเกลียดหน่ายไม่ปรารถนา ถ้าหนังไม่หุ้ม
ห่ออยู่แล้ว เนื้อเอ็นและอาการอื่นๆ ก็จะอยู่ไม่ได้ ทั้งจะประกอบกิจการอะไรก็ไม่ได้  
จึงว่าหนังเป็นของส�าคัญนัก จะเป็นอยู่ได้ก็เพราะหนัง จะเกิดความหลงสวยหลงงาม 
ก็เพราะมีหนัง ฉะนั้น พระอุปัชฌายะท่านจึงสอนถึงแต่หนังเป็นที่สุด ถ้าเรามาตั้งใจ
พิจารณาจนให้เห็นความเปื่อยเน่าเกิดอสุภนิมิตปรากฏแน่แก่ใจแล้ว ย่อมจะเห็น 
อนิจจสัจจธรรม ทุกขสัจจธรรม อนัตตาสัจจธรรม จึงจะแก้ความหลงสวยหลงงาม 
อนัมัน่หมายอยูท่ีห่นัง ย่อมไม่ส�าคญัหมาย และไม่ชอบใจ ไม่ปรารถนาเอา เพราะเหน็ 
ตามความเป็นจริง เม่ือใดเชื่อค�าสอนของพระอุปัชฌายะไม่ประมาทแล้ว จึงจะได้
เห็นสัจจธรรม 
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ถ้าไม่เชือ่ค�าสอนพระอปัุชฌายะ ย่อมแก้ความหลงของตนไม่ได้ ย่อมตกอยูใ่นบ่วง 
แห่งรัชชนิอารมณ์ ตกอยูใ่นวฏัจักร เพราะฉะน้ัน ค�าสอนทีพ่ระอปัุชฌายะได้สอนแล้ว 
แต่ก่อนบวชน้ันเป็นค�าสอนที่จริงที่ดี แล้วเราไม่ต้องไปหาทางอื่นอีก ถ้ายังสงสัย  
ยงัหาไปทางอืน่อกี ชือ่ว่ายังหลงยังงมงาย ถ้าไม่หลงจะไปหาท�าไม คนไม่หลงกไ็ม่มกีารหา  
คนที่หลงจึงมีการหา หาเท่าไรยิ่งหลงไปไกลเท่านั้น ใครเป็นผู้ไม่หา มาพิจารณาอยู่
ในของที่มีอยู่นี้ ก็จะเห็นแจ้งซึ่งภูตธรรม ฐีติธรรม อันเกษมจากโยคาสวะทั้งหลาย

ความในเร่ืองน้ี ไม่ใช่มติของพระอุปัชฌายะทั้งหลายคิดได้แล้วสอนกุลบุตร
ตามมตขิองใครของมนั เน่ืองด้วยพทุธพจน์แห่งพระพทุธองค์เจ้าได้ทรงบญัญตัไิว้ให้
อุปัชฌายะเป็นผู้สอนกลุบตุรผู้บวชใหม่ให้กรรมฐานประจ�าตน ถ้ามฉิะน้ันกไ็ม่สมกบั 
การออกบวชทีไ่ด้สละบ้านเรือนครอบครัวออกมาบ�าเพญ็เนกขัมมธรรม หวงัโมกขธรรม  
การบวชกจ็ะเท่ากบัการท�าเล่น พระองค์ได้ทรงบญัญตัมิาแล้ว พระอปัุชฌายะทัง้หลาย
จึงด�ารงประเพณีนี้สืบมาตราบเท่าทุกวันนี้ พระอุปัชฌายะสอนไม่ผิด สอนจริงแท้ๆ 
เป็นแต่กุลบตุรผู้รับเอาค�าสอนไม่ตัง้ใจ มวัประมาทลุม่หลงเอง ฉะน้ัน ความในเร่ืองน้ี  
วิญูชนจึงได้รับรองทีเดียวว่าเป็นวิสุทธิมรรคเที่ยงแท้

๒. 

เรื่องศีล

สีล� สีลา วิย ศีล คือ ความปกติ อุปมาได้เท่ากับหินซึ่งเป็นของหนักและเป็น
แก่นของดนิ แม้จะมวีาตธาตมุาเป่าสกัเท่าใด กไ็ม่มีการสะเทอืนหวัน่ไหวเลย แต่ว่าเรา 
จะส�าคัญถือแต่เพียงค�าว่า ศีล เท่านั้น ก็จะท�าให้เรางมงายอีก ต้องให้รู้จักเสียว่าศีล
นั้นอยู่ที่ไหน? มีตัวตนเป็นอย่างไร? อะไรเล่าเป็นตัวศีล? ใครเป็นผู้รักษา? ถ้ารู้จัก
ว่าใครเป็นผู้รักษาแล้ว ก็จะรู้จักว่าผู้นัน้เป็นตัวศีล ถ้าไม่เข้าใจเรื่องศีล ก็จะงมงายไป
ถือศีลเพียงนอกๆ เดี๋ยวก็ไปหาเอาที่นั้นที่นี้จึงจะมีศีล ไปขอเอาจึงจะมีศีล ไปขอเอา 
ทีน่ั่นทีน่ี่จึงมี เม่ือยงัเทีย่วหาเทีย่วขออยู ่ไม่ใช่หลงศลีดอกหรือ? ไม่ใช่สลีพัพตปรามาส 
ถือนอกๆ ลูบๆ คล�าๆ อยู่หรือ?
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อทิ� สจฺจาภนิิเวสทฏฺิ ิจะเหน็ความงมงายของตนว่าเป็นของจริงเทีย่งแท้ ผู้ไม่หลง 
ย่อมไม่ไปเที่ยวขอเที่ยวหา เพราะเข้าใจแล้วว่าศีลก็อยู่ที่ตนนี้ จะรักษาโทษทั้งหลาย 
ก็ตนเป็นผู้รักษา ดังที่ว่า “เจตนาห� ภิกฺขเว สีล� วทามิ” เจตนาเป็นตัวศีล เจตนา คือ
อะไร? เจตนานี้ต้องแปลงอีกจึงจะได้ความ ต้องเอาสระ เอ มาเป็น อิ เอา ต สะกด 
เข้าไป เรียกว่า จิตฺต คือ จิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มี ก็ไม่เรียกว่าคน มีแต่กาย 
จะส�าเร็จการท�าอะไรได้? ร่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตใจไม่เป็นศีล 
กายก็ประพฤติไปต่างๆ 

จึงกล่าวได้ว่า ศลีมตีวัเดียว นอกน้ันเป็นแต่เร่ืองโทษทีค่วรละเว้น โทษ ๕ โทษ ๘  
โทษ ๑๐ โทษ ๒๒๗ รักษาไม่ให้มีโทษต่างๆ กส็�าเร็จเป็นศลีตวัเดยีว รักษาผู้เดียวน้ัน 
ได้แล้วมันก็ไม่มีโทษเท่าน้ันเอง กจ็ะเป็นปกตแินบเนียนไม่หวัน่ไหว ไม่มเีร่ืองหลงหา 
หลงขอ คนที่หาขอต้องเป็นคนทุกข์ ไม่มีอะไรจึงเที่ยวหาขอ เดี๋ยวก็กล่าว ยาจามิๆ  
ขอแล้วขอเล่า ขอเท่าไรยิง่ไม่ม ียิง่อดอยากยากเข็ญ เราได้มาแล้วมอียูแ่ล้วซึง่กายกบัจิต  
รูปกายก็เอามาแล้วจากบดิามารดาของเรา จิตกม็อียูแ่ล้ว ชือ่ว่าของเรามีพร้อมบริบรูณ์แล้ว  
จะท�าให้เป็นศีลก็ท�าเสีย ไม่ต้องกล่าวว่าศีลมีอยู่ที่โน้นที่นี้ กาลนั้นจึงจะมี กาลนี้จึง
จะมี ศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้ว อกาลิโก รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลก็ไม่มีกาล 

เร่ืองน้ีต้องมหีลกัฐานพร้อมอกี เม่ือคร้ังพทุธกาลน้ัน พวกปัญจวคัคย์ีกดี็ พระยส 
และบดิามารดาภรรยาเก่าของท่านกดี็ ภทัทวคัคย์ีชฎลิทัง้บริวารกด็ ีพระเจ้าพมิพสิาร 
และราชบริพาร ๑๒ นหตุก็ดี ฯลฯ ก่อนจะฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มพีระภาคเจ้า  
ไม่ปรากฏว่าได้สมาทานศลีเสยีก่อนจึงฟังเทศนา พระองค์เทศนาไปทเีดียว ท�าไมท่าน
เหล่านั้นจึงได้ส�าเร็จมรรคผล ศีล สมาธิ ปัญญา ของท่านเหล่านั้นมาแต่ไหน ไม่เห็น
พระองค์ตรัสบอกให้ท่านเหล่าน้ันขอเอาศลี สมาธ ิปัญญา จากพระองค์ เมือ่ได้ลิม้รส 
ธรรมเทศนาของพระองค์แล้ว ศีล สมาธิ ปัญญา ย่อมมีข้ึนในท่านเหล่าน้ันเอง  
โดยไม่มกีารขอและไม่มีการเอาให้ มคัคสามคัค ีไม่มใีครหยบิยกให้เข้ากนั จิตดวงเดียว 
เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ฉะนั้น เราไม่หลงศีลจึงจะเป็นวิญูชนอันแท้จริง
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๓. 

เรื่องปาฏิโมกขสังวรศีล

พระวินัย ๕ คัมภีร์ สงเคราะห์ลงมาในปาฏิโมกขุทเทส เมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระวนัิยย่อมข้ามไม่ได้ ผู้ปฏิบตัถูิกตามพระวนัิยแล้ว โมกขฺ� ชือ่ว่าเป็นทางข้ามพ้น 
วฏัฏะได้ ปาฏโิมกข์น้ีก็ยังสงเคราะห์เข้าไปหาวสิทุธมิรรคอกี เรียกว่า ปาฏโิมกขสงัวรศลี  
ในสีลนิเทศ

สลีนิเทศ น้ันกล่าวถงึเร่ืองศีลทัง้หลาย คอื ปาฏิโมกขสงัวรศลี ๑ อนิทรียสงัวรศลี ๑  
ปัจจยสันนิสสิตศีล ๑ อาชีวปาริสุทธิศีล ๑ ส่วนอีก ๒ คัมภีร์นั้นคือ สมาธินิเทศ  
และปัญญานิเทศ วิสุทธิมรรค ทั้ง ๓ พระคัมภีร์น้ีสงเคราะห์เข้าในมรรคทั้ง ๘  
มรรค ๘ สงเคราะห์ลงมาในสิกขาทั้ง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เมื่อจะกล่าวถึงเรื่อง 
มรรคแล้ว ความประโยคพยายามปฏิบตัดิดัตนอยู ่ชือ่ว่า เดินมรรค สตปัิฏฐานทัง้ ๔  
กเ็รียกว่า มรรค อริยสจัจ์ ๔ กช็ือ่ว่า มรรค เพราะเป็นกริิยาทีย่งัท�าอยู ่ยงัมกีารด�าเนินอยู่  
ดังภาษิตว่า “สจฺจาน� จตุโรปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา” ส�าหรับเท้า 
ต้องมีการเดิน คนเราต้องไปด้วยเท้าทั้งนั้น ฉะนั้น สัจจะทั้ง ๔ ก็ยังเป็นกิริยาอยู่ 
เป็นจรณะเครื่องพาไปถึงวิสุทธิธรรม วิสุทธิธรรมน้ันจะอยู่ที่ไหน? มรรคสัจจะอยู่
ที่ไหน? วิสุทธิธรรมก็ต้องอยู่ที่นั่น 

มรรคสัจจะไม่มีอยู่ที่อื่น มโนเป็นมหาฐาน มหาเหตุ วิสุทธิธรรมจึงต้องอยู่ที่ใจ
ของเราน่ีเอง ผู้เจริญมรรคต้องท�าอยูท่ีน้ี่ ไม่ต้องไปหาทีอ่ืน่ การหาทีอ่ืน่อยูช่ื่อว่ายงัหลง  
ท�าไมจึงหลงไปหาที่อื่นเล่า? ผู้ไม่หลงก็ไม่ต้องหาทางอื่น ไม่ต้องหากับบุคคลอื่น  
ศีลก็มีในตน สมาธิก็มีในตน ปัญญาก็มีอยู่กับตน ดังบาลีว่า เจตนาห� ภิกฺขเว สีล� ว
ทาม ิเป็นต้น กายกบัจิตเท่าน้ีประพฤตปิฏบิตัเิป็นศลีได้ ถ้าไม่มีกายกบัจิต จะเอาอะไร 
มาพูดออกว่าศีลได้ ค�าที่ว่าเจตนานั้น เราต้องเปลี่ยนเอาสระ เอ ขึ้นบน เป็นสระ อิ  
เอาตวั ต สะกดเข้าไป กพ็ดูได้ว่า จติตฺ� เป็นจิต จิตเป็นผู้คดิงดเว้น เป็นผู้ระวงัรักษา เป็น 
ผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งมรรคและผลให้เป็นไปได้ พระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกขีณาสวเจ้า 
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ก็ดี จะช�าระตนให้หมดจดจากสงักเิลสทัง้หลายได้ ท่านกมี็กายกบัจิตทัง้น้ัน เมือ่ท่าน 
จะท�ามรรคและผลให้เกดิมีได้กท็�าอยูท่ีน่ี่ คอืทีก่ายกบัจิต ฉะน้ัน จึงกล่าวได้ว่ามรรคมอียู ่
ที่ตนของตนนี้เอง เมื่อเราจะเจริญซึ่งสมถะหรือวิปัสสนา ก็ไม่ต้องหนีจากกายกับจิต 
ไม่ต้องส่งนอก 

ให้พิจารณาอยู่ในตนของตนเป็น โอปนยิโก แม้จะเป็นของมีอยู่ภายนอก เช่น 
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เป็นต้น ก็ไม่ต้องส่งออกเป็นนอกไป ต้องก�าหนด
เข้ามาเทียบเคียงตนของตน พิจารณาอยู่ที่นี้ ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหิ เมื่อรู้ก็ต้อง 
รู้เฉพาะตน รู้อยู่ในตน ไม่ได้รู้มาแต่นอก เกิดขึ้นกับตนมีขึ้นกับตน ไม่ได้หามาจาก
ที่อื่น ไม่มีใครเอาให้ ไม่ได้ขอมาจากผู้อื่น จึงได้ชื่อว่า ญาณ� ทสฺสน� สุวิสุทฺธ� อโหสิ 
ฯลฯ เป็นความรู้เห็นที่บริสุทธิ์แท้ ฯลฯ

๔. 

ธรรมคติวิมุตติ

สมเดจ็พระผู้มีพระภาคเจ้าน้ัน มใิช่ว่าพระองค์จะมปัีญญาพจิารณาเอาวมุิตตธิรรม 
ให้ได้วนัหน่ึงวนัเดยีว พระองค์ทรงพจิารณามาแต่ยังเป็นฆราวาสอยูห่ลายปี นับแต่คร้ัง 
ทีพ่ระองค์ได้ราชาภิเษกเป็นกษตัริย์ พวกพระญาตพิระวงศ์ได้แต่งตัง้พระองค์เป็นผู้ใหญ่  
เป็นหวัหน้าปกครองดูแลบ่าวไพร่ประชาราษฎร เมือ่พระองค์ได้เป็นเช่นน้ีแล้ว ย่อมเป็น 
ผู้ไม่นอนใจ จ�าเป็นที่พระองค์จะต้องคิดใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในการ
ปกครองป้องกนัราษฎรทัง้ขอบเขต และการรักษาครอบครัว ตลอดถงึพระองค์กจ็ะต้อง 
ทรงคิดรอบคอบเสมอ ถ้าไม่ทรงคดิไม่มพีระปัญญา ไฉนจะปกครองบ้านเมอืงไพร่ฟ้า
ให้ผาสุกสบายได้ แม้พระองค์เองก็จะด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ของพระองค์ไว้ไม่ได้ เมื่อ
พระองค์ทรงคิดในเร่ืองของผู้อืน่และเร่ืองของพระองค์เองเสมอแล้ว ปัญญาววิฏัฏ์ของ
พระองค์จึงเกดิขึน้ว่า เราปกครองบงัคบับญัชาได้กแ็ต่การบ้านเมอืงเท่าน้ี ส่วนการเกดิ 
แก่ เจ็บ ตาย เล่า เราบังคับบัญชาไม่ได้เสียแล้ว จะบังคับบัญชาไม่ให้สัตว์ทั้งหลาย
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เกิดก็ไม่ได้ เมื่อเกิดแล้วจะบังคับไม่ให้แก่ชราก็ไม่ได้ จะบังคับไม่ให้เจ็บป่วยไข้เป็น
โรคาพาธก็ไม่ได้ จะบงัคับไม่ให้ตายกไ็ม่ได้ เราจะบงัคบั ความเกดิ ความแก่ ความเจ็บ  
ความตาย ของผู้อื่นก็ไม่ได้ แม้แต่ตัวของเราเองเล่าก็บังคับไม่ได้ ทรงพิจารณาเป็น
อนุโลมและปฏิโลม กลับไปกลับมา พิจารณาเท่าไรก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวช และท้อ
พระทัยในการจะอยู่เป็นผู้ปกครองราชสมบัติต่อไป การที่อยู่ในฆราวาสรักษาสมบัติ
เช่นน้ีเพือ่ต้องการอะไร? เป็นผู้มอี�านาจเท่าน้ี มีสมบตัข้ิาวของเช่นน้ี จะบงัคบัหรือจะซือ้  
หรือประกันซึ่งความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็ไม่ได้ จึงทรงใคร่ครวญไปอีกว่า เราจะท�า
อย่างไรจึงจะหาทางพ้นจากความเกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ได้ 

จึงได้ความอปุมาขึน้ว่า ถ้ามร้ีอนแล้วกย็งัมเีย็นเป็นเคร่ืองแก้กันได้ มมีดืแล้วยงั
มีสว่างแก้กัน ถ้ามีเกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้ว อย่างไรก็คงมีทางไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ  
ไม่ตาย เป็นแน่ จึงได้ทรงพยายามใคร่ครวญหาทางจะแก้เกดิ แก่ เจ็บ ตาย ให้จนได้  
แต่ว่าการจะแก้เกิด แก่ เจ็บ ตาย นี้ เราอยู่ในฆราวาสเช่นนี้คงจะท�าไม่ได้ เพราะ
ฆราวาสน้ีเป็นที่คับแคบใจยิ่งนัก มีแต่การที่ออกหนีเสียจากการครองราชสมบัติน้ี 
ออกไปผนวชจึงจะสามารถท�าได้

คร้ันทรงคิดเช่นน้ีแล้ว ต่อมาวนัหน่ึง พอถงึเวลากลางคืน พวกนางสนมทัง้หลาย
ได้พากนัมาบ�ารุงบ�าเรอ พระองค์อยูด้่วยการบ�าเรอทัง้หลาย ในเวลาทีน่างสนมทัง้หลาย
ยังบ�าเรออยู่น้ัน พระองค์ทรงบรรทมหลบัไปก่อน คร้ันใกล้เวลาพระองค์จะทรงตืน่จาก
บรรทมน้ัน พวกนางสนมทัง้หลายกพ็ากนัหลบัเสยีหมด แต่ไฟยงัสว่างอยู ่เมือ่นางสนม 
ทีบ่�าเรอหลบัหมดแล้ว เผอญิพระองค์ทรงตืน่ขึน้มา ด้วยอ�านาจแห่งการพจิารณาทีพ่ระองค์ 
ทรงคิดไม่เลกิไม่แล้วน้ัน ท�าให้พระทยัของพระองค์พลกิขณะ เลยเกิดอคุคหนิมิตข้ึน 
ลมืพระเนตรแล้วทอดพระเนตรแลดพูวกนางสนมทัง้หลายทีน่อนหลบัอยูน้ั่นเป็นซาก 
อสุภะไปหมด เหมือนกับเป็นซากศพในป่าช้าผีดิบ จึงให้เกิดความสลดสังเวชเหลือ 
ที่จะทนอยู่ได้ จึงตรัสกับพระองค์เองว่า เราอยู่ที่น้ีจะว่าเป็นที่สนุกสนานอย่างไรได้  
คนทัง้หลายเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นซากศพในป่าช้าทัง้หมด เราจะอยูท่�าไม จ�าเราจะต้องออก 
ผนวชในเด๋ียวน้ี จึงทรงเคร่ืองฉลองพระองค์ถอืพระขรรค์ แล้วออกไปเรียกนายฉันนะ 
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อ�ามาตย์ ผู้เป็นนายม้าให้ไปเอาม้ามาพาพระองค์ออกจากเมืองไป เมือ่นายฉันนะน�าม้า
มาแล้ว พระองค์ก็ทรงม้า มีนายฉันนะอ�ามาตย์น�าทาง เสด็จหนีออกจากเมืองไปโดย
ไม่ต้องให้ใครรู้จัก คร้ันรุ่งแจ้งกบ็รรลถุงึอโนมานท ีทรงข้ามฝ่ังแม่น�า้แล้วกถ่็ายเคร่ือง
ประดับและเคร่ืองทรงที่ฉลองพระองค์ออกเสีย จึงส่งเคร่ืองประดับให้นายฉันนะ  
ตรัสสัง่ให้กลบัไปเมอืงพร้อมด้วยอศัวราชของพระองค์ ส่วนพระองค์ได้เอาพระขรรค์
ตัดพระเมาฬีและพระมัสสุเสีย ทรงผนวชแต่พระองค์เดียว

เมือ่ผนวชแล้วจึงเสาะแสวงหาศึกษาไปก่อน คอืไปศึกษาอยูใ่นส�านักอาฬารดาบส  
และอุทกดาบส คร้ันไม่สมประสงค์ จึงทรงหลกีไปแต่พระองค์เดยีวไปอาศัยอยูร่าวป่า
ใกล้แม่น�้าเนรัญชรา แขวงอุรุเวลาเสนานิคม ได้มีปัญจวัคคีย์ไปอาศัยด้วย พระองค์
ได้ทรงท�าประโยคพยายามท�าทุกกรกิริยาอย่างเข้มแข็งจนถึงสลบตายก็ไม่ส�าเร็จ  
เม่ือพระองค์ได้สตแิล้วจึงทรงพจิารณาอกีว่า การทีเ่รากระท�าความเพยีรน้ีจะมาทรมาน
แต่กายอย่างเดียวเท่านี้ไม่ควร เพราะจิตกับกายเป็นของอาศัยกัน ถ้ากายไม่มี จะเอา
อะไรท�าประโยคพยายาม และถ้าจิตไม่มี กายนี้ก็ท�าอะไรไม่ได้ ต่อนั้น พระองค์จึง
ไปพยุงพเยาร่างกายพอให้มีก�าลังแข็งแรงข้ึนพอควร จึงเผอิญปัญจวัคคีย์พร้อมกัน
หนีไป ครั้นปัญจวัคคีย์หนีแล้ว พระองค์ก็ได้ความวิเวกโดดเดี่ยวแต่ผู้เดียว ไม่ต้อง
พึ่งพาอาศัยใคร จึงได้เร่งพิจารณาอย่างเต็มที่

เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ ปีระกา ในตอนเช้ารับมธุปายาสของนางสุชาดา
เสวยเสร็จแล้วก็พักผ่อนอยู่ตามราวป่านั้น ใกล้จะพลบค�่าแล้ว จึงเสด็จด�าเนินมาพบ
โสตถยิพราหมณ์ๆ ได้ถวายหญ้าคา ๘ ก�า แก่พระองค์ พระองค์รับแล้วกม็าท�าเป็นทีน่ั่ง  
ณ ภายใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์ ผินพระพักตร์ไปทางบูรพาทิศ ผินพระปฤษฎางค์เข้าหา
ต้นไม้น้ัน เม่ือพระองค์ประทบัน่ังเรียบร้อยแล้ว จึงได้พยงุพระหฤทยัให้เข้มแข็ง ได้ทรง 
ตั้งสัจจาธิษฐานมั่นในพระหฤทัยว่า ถ้าเราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามความ
ต้องการแล้ว เราจะไม่ลกุจากบลัลงัก์น้ี แม้เลอืดและเน้ือจะแตกท�าลายไป ยงัเหลอือยู่ 
แต่พระตจะและพระอฏัฐกิต็ามท ีต่อน้ันไปจึงเจริญสมถและวปัิสสนาปัญญา ทรงก�าหนด 
พระอานาปานสตเิป็นขัน้ต้น ในตอนต้นน้ีแหละ พระองค์ได้ทรงช�าระนิวรณธรรมเตม็ที่  
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เจ้าเวทนาพร้อมทั้งความฟุ้งซ่านได้มาประสพแก่พระองค์อย่างสาหัส ถ้าจะพูดว่ามาร 
ก็ได้แก่ พวกขันธมาร มัจจุมาร กิเลสมาร เข้ารังควาญพระองค์ แต่ว่าสัจจาธิษฐาน
ของพระองค์ยงัเทีย่งตรงม่ันคงอยู่ สตแิละปัญญายงัพร้อมอยู ่จึงท�าให้จ�าพวกนิวรณ์ 
เหล่านั้นระงับไป ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ ได้เกิดแล้วแก่พระองค์ จึงได้กล่าวว่า พระองค์
ทรงชนะพระยามาราธิราช ในตอนน้ีเป็นปฐมยาม เม่ือออกสมาธิตอนน้ีได้เกิด 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ เมื่อพิจารณาไปก็ไม่เห็นที่สิ้นสุด จึงกลับจิตทวนกระแสเข้า
มาพจิารณาผู้มันไปเกดิ ใคร่ครวญไปๆ มาๆ จิตกเ็ข้าภวงัค์อกี เมือ่ออกจากภวงัค์แล้ว
จึงเกิดจุตูปปาตญาณขึ้นมาในยามที่ ๒ คือ มัชฌิมยาม ทรงพิจารณาไปตามความ
รู้ชนิดนี้ ก็ยังไม่มีความสิ้นสุด จึงทรงทวนกระแสจิตเข้ามาใคร่ครวญอยู่ในเรื่องของ 
ผู้พาเป็นไป พจิารณากลบัไปกลบัมาในปฏจิจสมปุบาทปัจจยาการ จนจิตของพระองค์
เกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชเต็มที่แล้ว ก็ลงสู่ภวังค์ถึงฐีติธรรมภูตธรรม จิตตอนนี้ 
ถอยออกมาแล้วจึงตัดสินขาดทีเดียว จึงบัญญัติว่า อาสวักขยญาณ ทรงทราบว่า 
จิตของพระองค์สิ้นแล้วจากอาสวะ พ้นแล้วจากบ่วงแห่งมาร ไม่มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย  
พ้นแล้วจากทกุข์ ถงึเอกนัตบรมสขุ สนัตวิหิารธรรม วเิวกธรรม นิโรธธรรม วมิตุตธิรรม  
นิพพานธรรม แล

๕. 

เรื่องอัจฉริยะ - อัพภูตธรรม

สมเด็จพระผู้มพีระภาคเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเรา เม่ือพระองค์ยงัเป็นท้าว
ศรีธารถ (สิทธัตถราชกุมาร) เสวยราชสมบัติอยู่ ทรงพิจารณา จตุนิมิต ๔ ประการ 
จึงบนัดาลให้พระองค์เสดจ็ออกสูม่หาภเินษกรมณ์ทรงบรรพชา ทรงอธษิฐานบรรพชา
ที่ริมฝั่งแม่น�้าอโนมานที เคร่ืองสมณบริขารมีมาเอง เลื่อนลอยมาสวมพระกายเอง  
ทรงเพศเป็นบรรพชติสมณสารูป ส�าเร็จด้วยบญุญาภินิหารของพระองค์เอง จึงเป็นการ
อศัจรรย์ ไม่เคยมีไม่เคยเหน็มาในปางก่อน จึงเป็นเหตใุห้พระองค์อศัจรรย์ใจ ไม่ถอยหลงั 
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ในการประกอบความเพียรเพือ่ตรัสรู้พระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ คร้ันทรงบ�าเพญ็
เพยีรทางจิตภาวนาไม่ท้อถอยตลอดเวลา ๖ ปี ได้ตรสัรู้สจัจธรรมของจริงโดยถกูต้องแล้ว  
ก็ยิ่งเป็นเหตุให้พระองค์ทรงอัศจรรย์ในธรรมที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นอีกเป็นอันมาก

ในหมู่ปฐมสาวกน้ันเล่า ก็ปรากฏเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เหมือนกัน เช่น 
ปัญจวัคคีย์ก็ดี พระยสและสหายของท่านก็ดี พระสาวกอื่นๆ ที่เป็นเอหิภิกขุก็ดี  
เมือ่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้ว ได้ส�าเร็จมรรคผลและทลูขอบรรพชา 
อุปสมบทกับพระองค์ พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเปล่งพระวาจาว่า เอหิภิกขุ 
ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมวินัยเรากล่าวดีแล้ว เพียงเท่าน้ีก็ส�าเร็จเป็นภิกษุใน
พระพทุธศาสนา อฐับริขารเลือ่นลอยมาสวมสอดกาย ทรงเพศเป็นบรรพชิตสมณสารูป 
มรูีปอนัน่าอศัจรรย์น่าเลือ่มใสจริง สาวกเหล่าน้ันกอ็ศัจรรย์ตนเองในธรรมอนัไม่เคยรู้ 
เคยเห็นอันส�าเร็จแล้วด้วยบุญฤทธิ์และอ�านาจพระวาจาอิทธิปาฏิหาริย์ของพระบรม
ศาสดาจารย์ ท่านเหล่าน้ันจะกลบัคนืไปบ้านเก่าได้อย่างไร เพราะจิตของท่านเหล่าน้ัน 
พ้นแล้วจากบ้านเก่า และอัศจรรย์ในธรรมอันตนรู้ตนเห็นแล้ว ทั้งบริขารที่สวมสอด
กายอยู่ก็เป็นผ้าบังสุกุลอย่างอุกฤษฏ์

คร้ันต่อมา ท่านเหล่าน้ันไปประกาศพระพทุธศาสนา มผู้ีศรัทธาเลือ่มใสใคร่จะบวช  
พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชด้วยติสรณคมนูปสัมปทาส�าเร็จ
ด้วยการเข้าถึงสรณะทั้ง ๓ คือ อุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ก็เป็น
ภิกษุเต็มที่

ครั้นต่อมา พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระญาณเล็งเห็นการณ์ไกล จึงทรงมอบ
ความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ ทรงประทานญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาไว้เป็นแบบฉบับ
อันหมู่เราผู้ปฏิบัติได้ด�าเนินตามอยู่ทุกวันน้ีได้พากันมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา 
อุทิศเฉพาะพระบรมศาสดาพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์แล้ว ท�าความพากเพียร
ประโยคพยายามไปโดยไม่ต้องถอยแล้ว ก็คงจะได้รับความอัศจรรย์ใจในพระธรรม
วินัยบ้างเป็นแน่ ไม่น้อยก็มากตามวาสนาบารมีของตนโดยไม่สงสัยเลย 



76

๖. 

เรื่องวาสนา

กุศลวาสนา อกุศลวาสนา อัพยากตวาสนา อัธยาศัยของสัตว์เป็นมาแล้วต่างๆ 
คือ ดี เลว และกลางๆ วาสนาก็เป็นไปตามอัธยาศัย คือ วาสนาที่ยิ่งกว่าตัว วาสนา
เสมอตัว วาสนาที่เลวทราม บางคนเป็นผู้มีวาสนายิ่งในทางดีมาแล้วแต่คบกับพาล 
วาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้ บางคนวาสนายังอ่อนแต่คบกับบัณฑิต วาสนาก็ 
เลือ่นขึน้ไปเป็นบณัฑติ บางคนคบมติรเป็นกลางๆ ไม่ด ีไม่ร้าย ไม่หายนะ ไม่เสือ่มทราม  
วาสนาก็พอประมาณสถานกลาง ฉะนั้น บุคคลพึงพยายามคบบัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิ
วาสนาของตนให้สูงขึ้นไปโดยล�าดับ

๗. 

เรื่องสนทนาธรรมตามกาลเป็นมงคลอุดม

กาเลน ธมมฺสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมตุตฺม� การปฤกษาไต่ถาม หรือการสดบัธรรม
ตามกาล ตามสมัย พระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอันอุดมเลิศ

หมูเ่ราต่างคนกม็ุง่หน้าเพือ่ศึกษามาเองทัง้น้ัน ไม่ได้ไปเช้ือเชิญนิมนต์มา คร้ันมา 
ศึกษามาปฏิบัติก็ต้องท�าจริงปฏิบัติจริงตามเย่ียงอย่างพระบรมศาสดาจารย์เจ้าและ 
สาวกขีณาสวเจ้าผู้ปฏิบัติมาก่อน

เบื้องต้นพึงพิจารณาสัจจธรรม คือของจริงทั้ง ๔ ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย 
อันท่านผู้เป็นอริยบุคคลได้ปฏิบัติก�าหนดพิจารณามาแล้ว เกิด เราก็เกิดมาแล้ว คือ
ร่างกายอนัเป็นอยูน้ี่มใิช่ก้อนเกดิหรือ? แก่ เจ็บ ตาย กก้็อนอนัน้ีแล เมือ่เราพจิารณา
อยูใ่นอริิยาบถทัง้ ๔ เดนิจงกรมบ้าง ยนืก�าหนดพจิารณาบ้าง นอนก�าหนดพจิารณาบ้าง  
จิตจะรวมเป็นสมาธิ รวมน้อยก็เป็นขณิกสมาธิ คือจิตรวมลงภวังค์หน่อยหน่ึงแล้ว 
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ก็ถอนออกมา ครั้นพิจารณาอยู่ไม่ถอยจนปรากฏเป็นอุคคหนิมิต จะเป็นนอกก็ตาม 
ในก็ตาม ให้พจิารณานิมติน้ันจนจิตวางนิมิตรวมลงสูภ่วงัค์ ด�ารงอยูน่านพอประมาณ
แล้วถอยออกมา สมาธิในชั้นนี้เรียกว่า อุปจารสมาธิ 

พงึพจิารณานิมิตน้ันเร่ือยไปจนจิตรวมลงสูภ่วงัค์เข้าถงึฐตีจิิต เป็น อปัปนาสมาธิ
ปฐมฌาน ถึงซึ่งเอกัคคตา ความมีอารมณ์เดียว ครั้นจิตถอยออกมาก็พึงพิจารณา 
อีกแล้วๆ เล่าๆ จนขยายส่วนแยกส่วนเป็นปฏิภาคนิมิตได้ต่อไป คือพิจารณาว่าตาย
แล้วมันจะเป็นอะไรไปอีก มันจะต้องเปื่อยเน่า ผุพัง ยังเหลือแต่ร่างกระดูก ก�าหนด 
ทั้งภายในคือกายของตน ทั้งภายนอกคือกายของผู้อื่น โดยให้เห็นส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายว่าส่วนนี้เป็น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ฯลฯ เส้นเอ็นน้อยใหญ่มีเท่าไร กระดูก
ท่อนน้อยท่อนใหญ่มีเท่าไร โดยชัดเจนแจ่มแจ้ง ก�าหนดให้มันเกิดขึ้นมาอีกแล้ว
ก�าหนดให้มัน ยืน เดิน นัง่ นอน แล้วตายสลายไปสู่สภาพเดิมของมัน คือไปเป็นดิน  
น�้า ไฟ ลม ถึงฐานะเดิมของมันนั้นแล

เม่ือก�าหนดจิตพิจารณาอยู่อย่างน้ีทั้งภายนอกทั้งภายใน ท�าให้มากให้หลาย  
ให้มีทัง้ตายเก่าตายใหม่ มแีร้งกาสนัุขยือ้แย่งกดักนิอยู่ ก็จะเกดิปรีชาญาณข้ึนตามแต่ 
วาสนาอุปนิสัยของตน ดังนี้แลฯ

๘. 

การท�าจิตให้ผ่องใส

สจิตฺตปริโยทปน� เอต� พุทฺธานสาสน� การท�าจิตของตนให้ผ่องใส เป็นการท�า
ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย

พระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดา ได้ตรัสสอนกาย วาจา จิต มิได้สอนอย่างอื่น 
สอนให้ปฏิบัติฝึกหัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากายเรียกว่า กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน 
หัดสติให้มากในการค้นคว้าที่เรียกว่าธัมมวิจยะ พิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณา
พอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์ จิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเอง
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สมาธิมี ๓ ขั้น คือ ขณิกสมาธิ จิตรวมลงไปสู่ฐีติขณะแล้วพักอยู่หน่อยหนึ่ง 
ถอยออกมาเสีย อุปจารสมาธิ จิตรวมลงสู่ภวังค์แล้วพักอยู่นานหน่อยจึงถอยออกมา
รู้นิมิตอย่างใดอย่างหน่ึง และอปัปนาสมาธ ิสมาธอินัแน่วแน่ ได้แก่จิตรวมลงสูภ่วงัค์
ถึงฐีติธรรมถึงเอกัคคตา ความมีอารมณ์เดียว หยุดน่ิงอยู่กับที่ มีความรู้ตัวอยู่ว่า  
จิตด�ารงอยู่ และประกอบด้วยองค์ฌาน ๕ ประการ ค่อยสงบประณตีเข้าไปโดยล�าดับ

เมื่อหัดจิตอยู่อย่างนี้ ชื่อว่าท�าจิตให้ยิ่งได้ในพระบาลีว่า อธิจิตฺเต จ อาโยโค  
เอต� พุทฺธานสาสน� การประกอบความพากเพียรท�าจิตให้ยิ่ง เป็นการปฏิบัติตาม 
ค�าสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

การพจิารณากายน้ีแล ชือ่ว่าปฏบิตั ิอนันักปราชญ์ทัง้หลายมพีระสมัมาสมัพทุธเจ้า 
เป็นต้นแสดงไว้ มีหลายนัยหลายประการ ท่านกล่าวไว้ในมหาสตปัิฏฐานสตูรเรียกว่า  
กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ในมูลกรรมฐานเรียกว่า เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ  
ทีพ่ระอปัุชฌายะสอนเบือ้งต้นแห่งการบรรพชาเป็นสามเณร และในธรรมจักกปัปวตันสตูร 
ว่า ชาติปิ ทุกฺขา ชราปิ ทุกฺขา มรณมฺปิ ทุกฺข� แม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ แม้ความแก่
ก็เป็นทุกข์ แม้ความตายก็เป็นทุกข์ ดังนี้ บัดนี้เราก็เกิดมาแล้วมิใช่หรือ? ครั้นเมื่อ
บุคคลมาปฏิบัติให้เป็น โอปนยิโก น้อมเข้ามาพิจารณาในตนนี้แล้วเป็นไม่ผิด เพราะ
พระธรรมเป็นอกาลโิก มอียู่ทกุเมือ่ อาโลโก สว่างโร่อยูท่ัง้กลางวนัและกลางคนื ไม่มี
อะไรปิดบังเลย

๙. 

เรื่องวิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก

ผู้ทีไ่ด้ศึกษาเล่าเรียนคัมภร์ีวนัิยมาก มอีบุายมาก เป็นปริยายกว้างขวาง คร้ันมา 
ปฏิบัติทางจิต จิตไม่ค่อยจะรวมง่าย ฉะนั้น ต้องให้เข้าใจว่าความรู้ที่ได้ศึกษามาแล้ว
ต้องเก็บใส่ตูใ้ส่หบีไว้เสยีก่อน ต้องมาหดัผู้รู้คอืจิตน้ี หดัสตใิห้เป็นมหาสต ิหดัปัญญา
ให้เป็นมหาปัญญา ก�าหนดรู้เท่ามหาสมมต-ิมหานิยม อนัเอาออกไปตัง้ไว้ว่าอนัน้ันเป็น 
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อนัน้ัน เป็นวันคนืเดือนปี เป็นดนิฟ้าอากาศ กลางหาวดาวนักขตัตฤกษ์ สารพดัสิง่ทัง้ปวง  
อนัเจ้าสงัขารคืออาการจิต หากออกไปตัง้ไว้บญัญตัไิว้ว่า เขาเป็นน้ันเป็นน้ี จนรู้เท่าแล้ว 
เรียกว่าก�าหนดรู้ทุกข์ สมุทัย เมื่อท�าให้มาก-เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว จิตก็จะ
รวมลงได้ เม่ือก�าหนดอยูก่ช็ือ่ว่าเจริญมรรค หากมรรคพอแล้ว นิโรธกไ็ม่ต้องกล่าวถงึ  
หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง เพราะศีลก็มีอยู่ สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็มีอยู่ในกาย 
วาจา จิตน้ี ทีเ่รียกว่า อกาลโิก ของมีอยูท่กุเม่ือ โอปนยโิก เมือ่ผู้ปฏบิตัมิาพจิารณาของ
ที่มีอยู่ ปจฺจตฺต� จึงจะรู้เฉพาะตัว คือมาพิจารณากายอันนี้ให้เป็นของอสุภะ เปื่อยเน่า  
แตกพงัลงไป ตามสภาพความจริงของภตูธาต ุปพุเฺพส ุภูเตส ุธมเฺมส ุในธรรมอันมีมา 
แต่เก่าก่อน สว่างโร่อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืน ผู้มาปฏิบัติพิจารณาพึงรู้อุปมา 
รูปเปรียบดังนี้ อันบุคคลผู้ท�านาก็ต้องท�าลงไปในแผ่นดิน ลุยตมลุยโคลนตากแดด
กร�าฝน จึงจะเห็นข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุก มาได้ และได้บริโภคอิ่มสบาย ก็ล้วน
ท�ามาจากของมีอยูท่ัง้สิน้ฉันใด ผู้ปฏบิตักิฉั็นน้ัน เพราะ ศีล สมาธ ิปัญญา กมี็อยูใ่น  
กาย วาจา จิต ของทุกคน 

๑๐. 

ข้อปฏิบัติเป็นของมีอยู่ทุกเมื่อ

ข้อปฏิบตัสิ�าหรับผู้ปฏิบตัทิัง้หลาย ไม่มีปัญหา โอปนยโิก น้อมจิตเข้ามาพจิารณา 
กาย วาจา จิต อกาลโิก อนัเป็นของมอียู ่อาโลโก สว่างโร่อยูท่ัง้กลางวนัและกลางคืน 
ปจฺจตตฺ� เวทติพโฺพ วญิญฺหู ิอนันักปราชญ์ทัง้หลายมีพระพทุธเจ้าและพระอริยสาวกเจ้า 
ทั้งหลาย ผู้น้อมเข้ามาพิจารณาของมีอยู่น้ี ได้รู้แจ้งจ�าเพาะตัวมาแล้วเป็นตัวอย่าง  
ไม่ใช่ว่ากาลน้ันจึงจะมี กาลน้ีจึงจะมี ย่อมมอียูท่กุกาลทกุสมยั ผู้ปฏิบตัย่ิอมรู้ได้เฉพาะตวั  
คือผิดก็รู้จักถูกก็รู้จักในตนของตนเอง ดีช่ัวอย่างไรตัวของตัวย่อมรู้จักดีกว่าผู้อื่น  
ถ้าเป็นผู้หมั่นพินิจพิจารณาไม่มัวประมาทเพลิดเพลินเสีย
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ตัวอย่างที่มีมาแล้วคือ มาณพ ๑๖ คน ซึ่งเป็นศิษย์ของพาวรีพราหมณ์  
ท่านเหล่านั้นเจริญฌานกสิณ ติดอยู่ในรูปฌานและอรูปฌาน พระบรมศาสดาจารย์ 
จึงตรัสสอนให้พจิารณาของมอียูใ่นตนให้เหน็แจ้งด้วยปัญญาให้รู้ว่า กามภพเป็นเบือ้งต�า่  
รูปภพเป็นเบื้องกลาง อรูปภพเป็นเบื้องบน แล้วถอยลงมาให้รู้ว่า อดีตเป็นเบื้องต�่า 
อนาคตเป็นเบื้องบน ปัจจุบันเป็นท่ามกลาง แล้วชักเข้ามาหาตัวอีกให้รู้ว่า อุทฺธ� อโธ 
ติริยญฺจาปิ มชฺเฌ เบื้องต�่าแต่ปลายผมลงไป เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องขวาง 
ฐานกลาง เมื่อท่านเหล่านั้นมาพิจารณาอยู่อย่างนี้ ปจฺจตฺต� จึงรู้เฉพาะขึ้นที่ตัวของตัว
โดยแจ่มแจ้ง สิ้นความสงสัยข้อปฏิบัติ ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาที่อื่นให้ล�าบาก

๑๑. 

เรื่องได้ฟังธรรมทุกเมื่อ

ผู้ปฏิบัติพึงใช้อุบายปัญญาฟังธรรมเทศนาทุกเม่ือถึงจะอยู่คนเดียวก็ตาม คือ
อาศัยการส�าเหนียกก�าหนดพจิารณาธรรมอยู่ทัง้กลางวนัและกลางคืน ตา ห ูจมูก ลิน้ 
กาย ก็เป็นรูปธรรมทีม่อียูป่รากฏอยู ่รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ กมี็อยูป่รากฏอยู่ 
ได้เหน็อยู่ ได้ยินอยู ่ได้สดู ดม ลิม้ เลยี และสมัผัสอยู ่จิตใจเล่า? กม็อียู ่ความคิดนึก 
รู้สกึในอารมณ์ต่างๆ ทัง้ดแีละร้ายกม็อียู ่ความเสือ่ม ความเจริญ ทัง้ภายนอกภายใน 
ก็มีอยู่ ธรรมชาติอันมีอยู่โดยธรรมดา เขาแสดงความจริงคือความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ให้ปรากฏอยู่ทุกเมื่อ เช่น ใบไม้มันเหลืองหล่นร่วงลงจากต้น ก็แสดง
ความไม่เที่ยงให้เห็น ดังนี้เป็นต้น เมื่อผู้ปฏิบัติมาพินิจพิจารณาด้วยสติปัญญาโดย
อุบายนี้อยู่เสมอแล้ว ชื่อว่าได้ฟังธรรมอยู่ทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนแล
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๑๒. 

เรื่องปริญเญยยธรรม

การก�าหนดพจิารณาธรรม เรียก บริกรรมจิตทีก่�าลงัท�าการก�าหนดพจิารณาธรรม 
อย่างเอาใจใส่ เมื่อได้ความแน่ใจในเหตุผลของธรรมที่พิจารณานั้นแล้ว จิตจะสงบ
รวมลงสู่ภวังค์ ด�ารงอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ถอยออก ความสงบในขั้นนี้เรียก บริกรรม
สมาธิ หรือ ขณิกสมาธิ

การก�าหนดพิจารณาธรรมแล้วจิตสงบรวมลงสู่ภวังค์เข้าถึงฐีติธรรม ด�ารงอยู ่
นานหน่อยแล้วถอยออกมารู้เหน็อสภุะปรากฏขึน้ ความสงบในขัน้น้ีเรียกว่า อปุจารสมาธิ

การก�าหนดพจิารณาธรรมคอือสภุนิมิต ทีป่รากฏแก่จิตทีเ่รียกว่าอคุคหนิมิตน้ัน
จนเพียงพอแล้ว จิตปล่อยวางนิมิตเสีย สงบรวมลงสู่ภวังค์ถึงฐีติธรรม ด�ารงอยู่นาน 
เป็นเอกัคคตา มอีารมณ์เดียว สงบน่ิงแน่วแน่ มสีตรู้ิอยูว่่าจิตด�ารงอยูก่บัที ่ไม่หวัน่ไหว 
ไปมา ความสงบชั้นนี้เรียกว่า อัปปนาสมาธิ ส่วน นิมิต อันปรากฏแก่ผู้บ�าเพ็ญสมาธิ
ภาวนาตามล�าดับชั้นดังกล่าวนี้ ก็เรียกว่า บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต 
ตามล�าดับกัน

อน่ึง ภวงัค์ คอื ภพหรือฐานของจิตน้ัน ท่านกเ็รียกชือ่เป็น ๓ ตามอาการเคลือ่นไป 
ของจิต คือ ภวังคบาท ภวังคจลนะ ภวังคุปัจเฉทะ ขณะแรกที่จิตวางอารมณ์เข้าสู่
ฐานเดิมของตนที่เรียกอย่างสามัญว่าปกติจิตนั้นแลเรียกว่า ภวังคบาท ขณะที่จิตเริ่ม
ไหวตวัเพือ่ขึน้สูอ่ารมณ์อกีเรียกว่า ภวงัคจลนะ ขณะทีจิ่ตเคลือ่นจากฐานข้ึนสูอ่ารมณ์
เรียกว่า ภวังคุปัจเฉทะ จิตของผู้บ�าเพ็ญภาวนาเข้าสู่ความสงบถึงฐานเดิมของจติแล้ว
พักเสวยความสงบอยู่ในสมาธิน้ันนาน มีอาการครบองค์ของฌานจึงเรียกว่า ฌาน  
เม่ือท�าการพนิิจพจิารณาธรรมด้วยปัญญาจนเพยีงพอแล้วจิตรวมลงสูภ่วงัค์คอื ฐานเดมิ 
ของจิตจนถึงฐีติ ขณะตัดกระแสภวังค์ขาดหายไปไม่พักเสวยอยู่ เกิดญาณความรู้
ตัดสินขึ้นว่าภพเบื้องหน้าของเราไม่มีอีก ดังนี้เรียกว่า ฐีติญาณ
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๑๓. 

เรื่องขั้นต้นโพธิสัตว ์

ปฐมโพธิสัตว์ มัชฌิมโพธิสัตว์ ปัจฉิมโพธิสัตว์ ปฐมโพธิกาล มัชฌิมโพธิกาล 
ปัจฉิมโพธิกาล ปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา ปัจฉิมเทศนา 

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสด็จออกจากคัพโภทรของพระนางเจ้า 
สริิมหามายา ณ สวนลมุพนีิวนั ระหว่างนครกบลิพสัดุก์บันครเทวหะต่อกนั คร้ันประสตูิ
แล้วกท็รงพระเจริญวยัมาโดยล�าดบั คร้ันสมควรแก่การศกึษาศลิปวทิยาเพือ่ปกครอง
รักษาบ้านเมืองตามขัตติยประเพณีได้แล้วก็ทรงศึกษาศิลปวิทยา เมื่อพระชนมายุได้  
๑๖ พรรษา ก็ได้ปกครองบ้านเมืองเสวยราชสมบัติแทนพระเจ้าศิริสุทโธทนมหาราช 
ผู้พระราชบดิา นับว่าได้เป็นใหญ่เป็นราชาแล้ว พระองค์ทรงพระนามว่า เจ้าชายสทิธตัถะ  
ก็ต้องทรงคิดอ่านการปกครองรักษาบ้านเมืองและไพร่ฟ้าประชาราษฎรให้ร่มเย็น
เป็นสขุ ทรงบงัคบับญัชาอย่างไร เขากท็�าตามทกุอย่าง คร้ันทรงพจิารณาหาทางบงัคับ
บญัชาความเกดิแก่เจ็บตายให้เป็นไปตามใจหวงักเ็ป็นไปไม่ได้ ถงึอย่างน้ันกม็ทิ�าให้ท้อ
พระทยัในการคิดอ่านหาทางแก้เกิดแก่เจ็บตาย ยิง่เร้าพระทยัให้คดิอ่านพจิารณายิง่ขึน้ 
ความคดิอ่านของพระองค์ในตอนน้ีเรียกว่า บริกรรม ทรงก�าหนดพจิารณาในพระทยั
อยูเ่สมอ จนกระทัง่พระสนมทัง้หมดปรากฏให้เหน็เป็นซากอสภุะดุจป่าช้าผีดิบ จตนิุมติ  
๔ ประการคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย จึงบันดาลให้พระองค์เกิดเบื่อหน่ายในราชสมบัติ 
แล้วเสด็จสู่มหาภิเนษกรมณ์บรรพชา ตอนนี้เรียกว่า ปฐมโพธิสัตว์ เป็นสัตว์พิเศษ 
ผู้จะได้ตรัสรู้ธรรมวเิศษเป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าเทีย่งแท้ก่อนแต่กาลน้ีไม่นับ  
นับเอาแต่กาลปัจจุบันทันตาเห็นเท่าน้ัน คร้ันเมื่อพระองค์เสด็จสู่มหาภิเนษกรมณ์
บรรพชา ณ ฝั่งแม่น�้าอโนมานที ทรงตัดพระเมาฬีด้วยพระขรรค์ อธิษฐานบรรพชา 
อัฐบริขารมีมาเองด้วยอ�านาจบุญฤทธิ์อิทธิปาฏิหาริย์เป็นผ้าบังสุกุลจีวร เหตุอัศจรรย์
อย่างน้ีมีเพยีงคร้ังเดยีวเท่าน้ัน ต่อน้ันมาต้องทรงแสวงหา เหล่าปฐมสาวกกเ็หมอืนกนั  
อัฐบริขารเกิดข้ึนด้วยบุญฤทธิ์เพียงคร้ังแรกเท่าน้ัน คร้ันทรงบรรพชาแล้วทรงท�า 
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ทกุกรกิริยาประโยคพยายามพจิารณาอคุคหนิมติทีท่รงรู้คร้ังแรก แยกออกเป็นส่วนๆ 
เป็นปฏภิาคนิมติ จนถงึเสด็จประทบัน่ัง ณ ควงแห่งมหาโพธพิฤกษ์ ทรงชนะมารและ
เสนามารเมือ่เวลาพระอาทติย์อสัดงคต ยงับพุเพนิวาสานุสสตญิาณให้เกดิในปฐมยาม 
ยังจุตูปปาตญาณให้เกิดในมัชฌิมยาม ทรงตามพิจารณาจิตที่ยังปัจจัยให้สืบต่อที่
เรียกว่า ปัจจยาการ ตอนเวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ตอนนี้เรียกว่า มัชฌิมโพธิสัตว์ 

คร้ันเม่ือทรงพจิารณาตามเหตผุลเพยีงพอสมควรแล้ว จิตของพระองค์หยัง่ลงสู่
ความสงบถงึฐตีธิรรมด�ารงอยูใ่นความสงบพอแล้ว ตดักระแสภวงัค์ขาดไป เกดิญาณ 
ความรู้ตัดสินขึ้นในขณะน้ันว่า ภพเบื้องหน้าของเราไม่มีอีกแล้ว ดังน้ีเรียกว่า  
อาสวักขยญาณ ประหารเสยีซึง่กเิลสอาสวะทัง้หลายให้ขาดหายไปจากพระขันธสนัดาน 
สรรพปรีชาญาณต่างๆ อันส�าเร็จมาแต่บุพพวาสนาบารมีก็มาชุมนุมในขณะจิต 
อนัเดยีวน้ัน จึงเรียกว่าตรัสรู้พระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณ ระยะกาลตอนน้ีเรียกว่า  
ปัจฉิมโพธิสัตว์ 

คร้ันตรัสรู้แล้ว ทรงเสวยวมิตุตสิขุอยูใ่นที ่๗ สถาน ตลอดกาล ๔๙ วนัแล้วแล 
ทรงเทศนาสั่งสอนเวไนยนิกร มีพระปัญจวัคคีย์ เป็นต้น จึงถึงทรงตั้งพระอัครสาวก 
ทัง้ ๒ และแสดงมชัฌมิเทศนา ณ เวฬวุนักลนัทกนิวาปสถาน ใกล้กรุงราชคฤห์มหานคร  
จัดเป็นปฐมโพธิกาล 

ต่อแต่น้ันมาก็ทรงทรมานสั่งสอนเวไนยนิกรตลอดเวลา ๔๕ พระพรรษา 
จัดเป็นมชัฌมิโพธกิาล ตัง้แต่เวลาทรงประทบัไสยาสน์ ณ พระแท่นมรณมญัจาอาสน์  
ณ ระหว่างนางรังทัง้คูใ่นสาลวโนทยานของมัลลกษตัริย์ กรุงกสุนิาราราชธานี และทรง
แสดงพระปัจฉิมเทศนาแล้วปิดพระโอษฐ์ เสด็จดับขันธปรินิพพาน ระยะกาลตอนนี้ 
จัดเป็นปัจฉิมโพธิกาล ด้วยประการฉะนี้
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๑๔. 

เรื่องโสฬสกิจ 

กิจในพระธรรมวินัยนี้ที่นับว่าส�าคัญที่สุดเรียกว่า โสฬสกิจ เป็นกิจที่โยคาวจร
กุลบุตรพึงพากเพียรพยายามท�าให้ส�าเร็จบริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท 

โสฬสกจิ ได้แก่ กจิในอริยสจั ๔ ประการ คือ ทกุข์ สมุทยั นิโรธ มรรค ช้ันโสดาบนั 
ก็ประชุม ๔ ชั้นสกิทาคามีก็ประชุม ๔ สองสี่ก็เป็น ๘ ชั้นอนาคามีก็ประชุม ๔  
ชัน้อรหนัต์กป็ระชมุ ๔ สองสีก่เ็ป็น ๘ สองแปดเป็น ๑๖ ก�าหนดสจัจะทัง้ ๔ รวมเป็น 
องค์อริยมรรคเป็นขั้นๆ ไป 

เมือ่เรามาเจริญอริยมรรคทัง้ ๘ อนัมีอยูใ่นกายในจิต คอื ทกุข์ เป็นสจัจะของจริง 
ที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ เป็นปริญเญยยะ ควรก�าหนดรู้ก็ได้ก�าหนดรู้ สมุทัย เป็นสัจจะ 
ของจริงทีม่อียู่ก็รู้ว่ามอียู่ เป็นปหาตพัพะ ควรละกล็ะได้แล้ว นิโรธ เป็นสจัจะของจริง 
ทีม่อียูก่รู้็ว่ามอียู ่เป็นสจัฉิกาตพัพะ ควรท�าให้แจ้งกไ็ด้ท�าให้แจ้งแล้ว มรรค เป็นสจัจะ 
ของจริงที่มีอยู่ก็รู้ว่ามีอยู่ เป็นภาเวตัพพะ ควรเจริญให้มากก็ได้เจริญให้มากแล้ว 
เมื่อมาก�าหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ก็แก้โลกธรรม ๘ ได้ส�าเร็จ 

มรรค อยู่ที่ กาย กับ จิต คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ รวมเป็น ๖ ลิ้น ๑ เป็น ๗  
กาย ๑ เป็น ๘ มาพิจารณารู้เท่าสิ่งทั้ง ๘ นี้ ไม่หลงไปตาม ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข 
เสือ่มลาภ เสือ่มยศ นินทา ทกุข์ อนัมาถูกต้องตนของตน จิตไม่หว่ันไหว โลกธรรม ๘  
เป็นคู่ปรับกับมรรค ๘ เมื่อรู้เท่าส่วนทั้งสองน้ีแล้วเจริญมรรคให้บริบูรณ์เต็มที่ 
ก็แก้โลกธรรม ๘ ได้ ก็เป็น ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺต� ยสฺส น กมฺปติ อโสก�  
วิรช� เขม� เอตมฺมงฺคลมุตฺตม� โลกธรรมถูกต้องจิตผู้ใดแล้ว จิตของผู้นั้นไม่หวั่นไหว 
เมื่อไม่หวั่นไหวก็ไม่เศร้าโศก เป็นจิตปราศจากเคร่ืองย้อม เป็นจิตเกษมจากโยคะ  
จัดว่าเป็นมงคลอันอุดมเลิศ ฉะนี้แล
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๑๕. 

เรื่องส�าคัญตนว่าได้บรรลุอรหัตตผล 

กิร ดังได้สดับมา ยังมีภิกษุ ๒ รูป ในพระศาสนาของพระบรมศาสดาของเรานี้  
องค์หนึ่งมีพรรษาแก่กว่า อีกองค์หนึ่งมีพรรษาอ่อนกว่า เป็นสหธรรมิกที่มีความรัก
ใคร่ในกนัและกนั แต่จากกนัไปเพือ่ประกอบความเพยีร องค์อ่อนพรรษากว่าได้ส�าเร็จ 
พระอรหตัตผล เป็นพระอรหนัต์ก่อน องค์แก่พรรษาได้แต่เพยีงก�าลงัสมาธสิมาบตัแิละเป็น
ผู้ช�านาญในวส ีจะพจิารณาอธษิฐานให้เป็นอย่างไรกไ็ด้ดงัประสงค์ และเกดิทฏิฐสิ�าคญัว่า 
รู้ทัว่แล้ว ส่วนองค์หย่อนพรรษา คร้ันพจิารณาดกูท็ราบได้ด้วยปัญญาญาณ จึงสัง่ให้ 
องค์แก่พรรษากว่าไปหา ท่านองค์น้ันไม่ไป สัง่สองสามคร้ังกไ็ม่ไป องค์หย่อนพรรษา
จึงไปหาเสียเอง แล้วยังกันและกันให้ยินดี พอสมควรแล้วจึงพูดกับองค์แก่กว่าว่า 
ถ้าท่านส�าคัญว่ารู้จริง ก็จงอธิษฐานให้เป็นสระ ในสระให้มีดอกบัวหลวง ๑ ดอก  
ในดอกบัวหลวงให้มีนางฟ้อนสวยงาม ๗ นาง องค์แก่พรรษาก็เนรมิตได้ตามน้ัน 
ครั้นเนรมิตแล้ว องค์อ่อนพรรษากว่าจึงสั่งให้เพ่งดู ครั้นเพ่งดูนางฟ้อนอยู่ กามราคะ
กิเลสอันสั่งสมมาแล้วหลายร้อยอัตภาพก็ก�าเริบ จึงทราบได้ว่าตนยังไม่ได้ส�าเร็จเป็น 
พระอรหนัต์ คร้ันแล้วองค์อ่อนพรรษาจึงเตอืนให้รู้ตวัและให้เร่งทางปัญญาวปัิสสนาญาณ  
องค์แก่พรรษากว่า คร้ันปฏิบตัติามท�าความพากเพยีรประโยคพยายามอยู ่มช้ิามนิาน
ก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสวะบุคคลในพระพุทธศาสนาด้วยประการฉะนี้ 

อปรา ยังเรื่องอื่นอีก มีเนื้อความอย่างเดียวกันแต่นิมิตต่างกัน คือให้เนรมิต 
ช้างสารซบัมนัตวัร้ายกาจวิง่เข้ามาหา หลงรูปเนรมติของตนเอง เกดิความสะดุ้งตกใจกลวั 
เตรียมตัวว่ิงหนี เพื่อนสหธรรมมิกผู้ไปช่วยเหลือได้ฉุดเอาไว้ และกล่าวตักเตือน
สั่งสอนโดยนัยหนหลังจึงหยุดยั้งใจได้ และปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของสหธรรมมิก 
ผู้ช่วยเหลอืน้ัน ไม่นานกไ็ด้ส�าเร็จเป็นพระอรหนัต์ขีณาสวะบคุคลในพระบวรพทุธศาสนา 
เช่นเดียวกัน แม้เรื่องนี้ก็พึงถือเอาเป็นทิฏฐานุคติ เช่นเดียวกับเรื่องก่อนนั้นแล 
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น้ีเป็นนิทานที่เป็นคติส�าหรับผู้ปฏิบัติจะพึงอนุวัติตามคือ ผู้เป็นสหธรรมิก 
ประพฤติธรรมร่วมกันทุกคน จงมาเป็นสหายกันในกิจที่ชอบ ทั้งที่เป็นกิจภายใน  
ทั้งที่เป็นกิจภายนอก ยังประโยชน์ของกันและกันให้ส�าเร็จด้วยดีเถิด

๑๖. 

เรื่องอุณหิสสวิชัยสูตร 

ผู้ใดมาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งแล้ว ผู้นั้นย่อม
ชนะได้ซึ่งความร้อน อุณหิสส คือความร้อนอันเกิดแก่ตน มีทั้งภายในและภายนอก 
ภายนอก มีเสอืสางคางแดง ภูตผีปีศาจ เป็นต้น ภายใน คอืกิเลส วชัิย คอืความชนะ  
ผู้ที่มาน้อมเอาสรณะทั้งสามน้ีเป็นที่พึ่งแล้วย่อมจะชนะความร้อนเหล่าน้ันไปได้หมด
ทุกอย่างที่เรียกว่า อุณหิสสวิชัย 

อุณฺหิสฺสวิชโย ธมฺโม โลเก อนุตฺตโร พระธรรมเป็นของยิ่งในโลกทั้งสาม 
สามารถชนะซึ่งความร้อนอกร้อนใจอันเกิดแต่ภัยต่างๆ ปริวชฺเช ราชทนฺเฑ พยคฺเฆ 
นาเค วีเส ภูเต อกาลมรเณน วา สพฺพสฺมา มรณา มุตฺโต จะเว้นห่างจากอันตราย 
ทัง้หลายคอื อาชญาของพระราชา เสอืสาง นาค ยาพษิ ภตูผี ปีศาจ หากว่ายงัไม่ถงึคราว 
ถึงกาลที่จักตายแล้ว ก็จักพ้นไปได้จากความตายด้วยอ�านาจ พระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ที่ตนน้อมเอาเป็นสรณะที่พึ่งที่นับถือนั้น 

ความข้อน้ีมพีระบาลสีาธกดงัจะยกมาอ้างองิ ในสมยัเม่ือสมเดจ็พระผู้มีพระภาคเจ้า 
พร้อมด้วยพระอรหันต์หนุ่ม ๕๐๐ รูป ประทับอยู่ในราวป่ามหาวันใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ 
เทวดาทั้งหลายพากันมาดูแล้วกล่าวคาถาขึ้นว่า เย เกจิ พุทฺธ� สรณ� คตา เส น เต 
คมิสฺสนฺติ อปายภูมึ ปหาย มานุส� เทห� เทวกาย� ปริปูเรสฺสนฺติ แปลความว่า บุคคล
บางพวกหรือบุคคลไรๆ มาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งแล้ว บุคคลเหล่านั้นย่อม
ไม่ไปสู่อบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเป็นต้น เมื่อละร่างกายอันเป็นของมนุษย์นี้แล้ว จักไป
เป็นหมู่แห่งเทพดาทั้งหลายดังนี้ 
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สรณะทัง้ ๓ คอื พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มไิด้เสือ่มสญูอนัตรธานไปไหน  
ยงัปรากฏอยูแ่ก่ผู้ปฏบิตัเิข้าถงึอยูเ่สมอ ผู้ใดมายดึถอืเป็นทีพ่ึง่ของตนแล้ว ผู้น้ันจะอยู ่
กลางป่าหรือเรือนว่างกต็าม สรณะทัง้สามกป็รากฏแก่เขาอยูท่กุเมือ่ จึงว่าเป็นทีพ่ึง่แก่
บุคคลจริง เมื่อปฏิบัติตามสรณะทั้งสามจริงๆ แล้ว จะคลาดแคล้วจากภัยทั้งหลาย 
อันก่อให้เกิดความร้อนอกร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว
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ธรรมบรรยาย
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ธรรมบรรยายของท่านพระอาจารย์มัน่ ภริูทตัตเถระ น้ี ปรากฏมใีนสมดุของเก่า 
ที่มอบให้เป็นมรดกแก่พระภิกษุทองค�า ญาโณภาโส อุปัฏฐากใกล้ชิดในปัจฉิมสมัย  
เขียนด้วยอักษรธรรม เป็นลายมือของท่านพระอาจารย์มั่นเหมือนกัน สังเกตดูเป็น
ของเก่า ท่านคงตัดย่อความเอามามีอธิบายข้อธรรมในโสฬสปัญหาบ้าง อภิธรรมบ้าง  
กรรมฐานบ้าง วินัยกรรมบางอย่างบ้าง ในการคัดลอกบทธรรมบรรยายซึ่งเป็น
อักษรธรรมลงสู่อักษรไทยนั้น ได้อาศัยก�าลังของพระภิกษุฉัตร โสมบุตร จิรปุญโญ  
พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในงานฌาปนกิจศพท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
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๑.

วิเวกธรรม

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงวิเวกธรรมแก่เมตตคูมาณพดังต่อไปนี้

อุปธิกิเลสมีประเภท ๑๐ ประการ คือ ๑. ตัณหา ๒. ทิฏฐิ ๓. กิเลส  
๔. กรรม ๕. ทุจริตความประพฤติชั่วด้วย กาย วาจา และใจ ๖. อาหาร ๗. ปฏิฆะ 
๘. อปุาทนินกะ ธาตสุี ่๙. อายตนะหก ๑๐. วญิญาณกายหก ทกุข์ทัง้หลายมชีาตทิกุข์ 
เป็นต้น ย่อมมีอุปธิกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุ เป็นนิสัย เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลมารู้ทั่วถึง  
รู้แจ้งประจักษ์ชดัด้วยวปัิสสนาปัญญาว่า สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ ธรรมทัง้หลาย 
เป็นอนัตตา หรือมารู้ทั่วถึงว่า ย� กิญฺจิ สมุทยธมฺม� สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม� สิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่น้ันทัง้หมดมคีวามดบัเป็นธรรมดา ดงัน้ีแล้วเหน็ผู้ตาม 
เป็นซึง่ชาตว่ิาเป็นแดนเกดิแห่งวฏัฏทกุข์ และมาเหน็ว่าอปุธเิป็นแดนเกดิแห่งชาตทิกุข์
เป็นต้นแล้ว ก็ไม่พึงท�าอุปธิมีตัณหาเป็นต้น ให้เจริญขึ้นในสันดานเลย

เมือ่จะทรงแสดงธรรมเคร่ืองข้ามตณัหา จึงตรัสพระคาถาว่า ย� กญิจิฺ สญชฺานาสิ  
อุทฺธ� อโธ ติโยญฺจาปิ มชฺเฌ เอเตสุ นนฺทิญฺจ ปนุชฺชยิญาณ� ภเว น ติฏฺ ดูก่อน
ท่านทัง้หลาย ท่านจงรู้สิง่ใดสิง่หน่ึงในเบือ้งบน เบือ้งต�า่ และเบือ้งขวางสถานกลางแล้ว 
จงบรรเทาเสยี จงละเสยี ซึง่ความเพลดิเพลนิ และความถอืม่ันในสิง่เหล่าน้ัน วญิญาณ
ของท่านก็จะไม่ตั้งอยู่ในภพดังนี้

ค�าว่า เบือ้งบน เบือ้งต�า่ เบือ้งขวางสถานกลาง น้ันทรงแสดงไว้ ๖ นัย คือนัยที ่๑  
อนาคตเป็นเบื้องบน อดีตเป็นเบื้องต�่า ปัจจุบันเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๒ 
เหล่าธรรมที่เป็นกุศลเป็นเบื้องบน เหล่าธรรมที่เป็นอกุศลเป็นเบื้องต�่า เหล่าธรรม 
ที่เป็นอัพยากฤตเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๓ เทวโลกเป็นเบื้องบน อบายโลก 
เป็นเบื้องต�่า มนุสสโลกเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๔ สุขเวทนาเป็นเบื้องบน  
ทุกขเวทนาเป็นเบื้องต�่า อุเบกขาเวทนาเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๕ อรูปธาตุ 
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เป็นเบื้องบน กามธาตุเป็นเบื้องต�่า รูปธาตุเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๖ ก�าหนด
แต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องบน ก�าหนดแต่ปลายผมลงไปเป็นเบื้องต�า่ ส่วนท่ามกลางเป็น 
เบือ้งขวางสถานกลาง เม่ือท่านมาส�าคัญหมายรู้เบือ้งบน เบือ้งต�า่ เบือ้งขวางสถานกลาง  
ทัง้ ๖ นัยน้ีแล้ว แม้อย่างใดอย่างหน่ึง พงึบรรเทาเสยีซึง่นันท ิความยนิดี เพลดิเพลนิ  
และอภนิิเวส ความถอืมัน่ด้วยตณัหาและทฏิฐใินเบือ้งบน เบือ้งต�า่ เบือ้งขวางสถานกลาง 
เสียให้สิ้นทุกประการ แล้ววิญญาณของท่านจะไม่ตั้งอยู่ในภพและปุณภพอีกเลย 
เม่ือบุคคลมารู้ชัดด้วยญาณจักษุในส่วนเบื้องบน เบื้องต�่า เบื้องขวางสถานกลาง  
ไม่ให้ตัณหาซ่านไปในภพน้อยภพใหญ่ มีญาณหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ ๔ เป็นผู้ไม่มี
กังวล คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และทุจริตต่างๆ ละกังวลทั้งปวงเสียแล้ว  
กามภเว อสตฺต� ก็เป็นผู้ไม่ข้องเก่ียวพัวพันในวัตถุกามและกิเลสกามในกามภพ
และปุณภพอีกเลย ท่านน้ันเป็นผู้ข้ามโอฆะห้วงลึกที่กดสัตว์ให้จมอยู่ในวัฏฏสงสาร  
โอฆะ นั้น ๔ ประการคือ ๑) กามโอฆะ ๒) ภวโอฆะ ๓) ทิฏฐิโอฆะ ๔) อวิชชาโอฆะ  
ติณฺโณ จ ปร� ท่านนั้นย่อมข้ามห้วงทั้ง ๔ ไปยังฝั่งฟากโน้น คือ พระนิพพานธรรม 
อขีเณ เป็นผู้ไม่มีตะปูคือกิเลสเป็นเคร่ืองตรึงแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เป็นประธาน  
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และกิเลสที่เป็นบริวาร มี โกโธ อปุนาโห เป็นต้น 
จนถึงอกุศลอภิสงัขาร ซึง่เป็นประหน่ึงตะปเูคร่ืองตรึงจิตให้แนบแน่นอยู ่ ยากที่สัตว ์
จะฉุดจะถอนให้เคลื่อนให้หลุดได้ เมื่อบุคคลมาละเสียแล้ว ตัดขึ้นพร้อมแล้ว  
เผาเสยีด้วยเพลงิคอืญาณแล้ว เป็นนรชนผู้รู้ผู้ด�าเนินด้วยปัญญาอนัเป็นเคร่ืองรู้แจ้งชัด 
เป็นเวทคู ผู้ถงึฝ่ังแห่งวทิยาในพระศาสนาน้ี ไม่มคีวามสงสยัในทกุข์ สมุทยั นิโรธ มรรค 
และปฏจิจสมุปบาทธรรม ปัจจยาการ ย่อมบรรลถุงึวเิวกธรรม คอืพระอมฤตนฤพาน 
ด้วยประการฉะนี้
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๒.

สันติธรรม

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เม่ือจะทรงแสดงซึ่งสันติธรรมแก่โธตกมาณพ  
จึงตรัสพระคาถาว่า ย� กิญฺจิ สญฺชานาสิ โธตก อุทฺธ� อโธ ติโยญฺญาปิ มชฺเฌ เอต�  
วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก ภวาภวาย มากาสิ ตณฺห� แปลความว่า ดูกรโธตกะ ท่านมา 
ก�าหนดรู้หมายซึง่อารมณ์อนัใดอนัหน่ึง ซึง่เป็นเบือ้งบน เบือ้งต�า่ เบือ้งขวางสถานกลาง 
ว่าเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลก เครื่องเกี่ยวสัตว์ไว้ในโลก ดังนี้แล้ว อย่าได้ท�าซึ่งตัณหา
ความปรารถนาเพื่อภพน้อยภพใหญ่เลยดังนี้

อธบิายว่า ท่านมารู้แจ้งสญัญาน้ีด้วยปัญญาว่าเป็นเคร่ืองข้องเคร่ืองตดิอยูใ่นโลก
ดงัน้ีแล้ว อย่าได้ท�าตณัหาความปรารถนาเพือ่ภพน้อยภพใหญ่เลย ส่วนค�าว่า เบือ้งบน  
เบือ้งต�า่ เบือ้งขวางสถานกลาง ในพระคาถาน้ัน กม็นัียอธบิายเป็น ๖ นัยเช่นเดียวกบั 
เรื่องวิเวกธรรมที่กล่าวมาแล้ว

ทรงแสดงที่อาศัยแห่งกิเลสปปัญจธรรมมีสัญญาเป็นนิทานว่า ตัณหา มานะ 
ทิฏฐิ อันท�าให้สัตว์เนิ่นช้า ๓ ประการนี้ มีสัญญาความส�าคัญหมายเป็นเหตุให้เกิด 
เมื่อบุคคลมาส�าคัญหมายในส่วนอดีต อนาคต ปัจจุบัน สุข ทุกข์ อุเบกขา กุศล 
อกศุล อพัยากฤต สามธาต ุสามภพ ด้วยประการใดๆ ปปัญจสงัขารทีท่�าให้เน่ินช้า คอื 
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ บังเกิดกล้าเจริญทวีขึ้นด้วยประการใดๆ ท�าให้บุคคลเกิดความ
เห็นถือมั่นด้วยตัณหาว่า เอต� มม นั่นเป็นของเรา ถือมั่นด้วยมานะว่า เอโสหมสฺมิ  
เราเป็นนั่น ถือมั่นด้วยทิฏฐิว่า เอโส เม อตฺตา นั่นเป็นตัวตนแก่นสารของเรา ดังนี้
แล้วก็ข้องอยู่ในอารมณ์นั้นๆ ด้วยฉันทะ ราคะ สเน่หา อาลัยผูกพันจิตใจไว้ไม่ให้ 
เปลื้องปลดออกได้ สัญญาอันเป็นนิทานเป็นเหตุเกิดแห่งตัณหา มานะ ทิฏฐิ ก็ดี 
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเกิดแต่สัญญานั้นก็ดี สงฺโค เป็นเครื่องข้องเครื่องติดเครื่อง
เกี่ยวสัตว์ไว้ในโลกไม่ให้พ้นไปได้ เอต� วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก ท่านรู้แจ้งประจักษ์ว่า
สญัญาเป็นเหตแุห่งตณัหา มานะ ทฏิฐ ิตณัหา มานะ ทฏิฐ ิมีสญัญาเป็นเหตดัุงน้ีแล้ว 
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ท่านอย่าได้ท�าตัณหา คือความปรารถนาดิ้นรนด้วยจ�านงหวังต่างๆ เพื่อภพน้อย 
ภพใหญ่เลย ท่านจงหยั่งญาณรู้ชั่งด้วยตราชู คือปัญญา แล้วเห็นประจักษ์แจ้งชัดว่า  
เป็นเครื่องผูกจ�า เป็นเครื่องเกี่ยวสัตว์ไว้ในโลก ท่านอย่าได้ท�าซึ่งตัณหาเพื่อภพน้อย 
ภพใหญ่เลย ตัณหาอันเป็นไปในอาหารวิสัยคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ แตกต่างโดยอาการปวัฏฏิเป็น ๓ ประการ คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
วิภวตัณหา ตัณหา ๖ หมู่ตามอารมณ์ สามอย่างตามอาการที่เป็นไปในภพ เป็นธรรม
อันเกิดอีก เกิดขึ้นเป็นไปพร้อมกับทุกข์ คือ อุปาทานขันธ์ ท่านอย่าได้ท�าตัณหานั้น
เพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย ท่านจงละตัณหานั้นเสีย จงบรรเทาเสีย ท�าตัณหานั้นให้มี
ที่สุด ท่านจงยังตัณหาน้ันให้ถึงซึ่งอันจะยังเกิดตามไม่ได้ ท่านจงละตัณหาน้ันด้วย
สมุจเฉทปหาน เถิดฯ

๓.

อนุปาทาปรินิพพาน

สมเดจ็พระผู้มพีระภาคเจ้า เมือ่จะทรงแสดงอนุปาทาปรินิพพานของพระอรยิสาวก 
ผู้บรรลุอากิญจัญญายตนสมาบัติแก่อุปสีวมาณพ โดยหลีกเลี่ยงสัสสตวาทะและ
อุจเฉทวาทะทั้งสองเสีย จึงตรัสพระคาถาว่า

อจฺฉิยถา วาตเวเคณ จิตฺตา อตฺถ� ปเลติ น อุเปติ สงฺข� เอว� มุนิ นาม กายา 
วิมุตฺโต อตฺถ� ปเลติ น อุเปติ สงฺข�

แปลว่า เปลวเพลงิอนัก�าลงัลมพดัดับไป ย่อมนับไม่ได้ว่าไปไหนฉันใด ท่านผู้เป็น 
มุนีพ้นพิเศษแล้วจากนามกาย ย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ นับไม่ได้ว่าไปไหนฉันนั้น

วาตา อันว่าลมทั้งหลาย โดยปริยายในนิเทศว่าลมมาแต่ทิศบูรพา ปัจฉิม อุดร 
ทักษิณ ลมมีธุลี ลมไม่มีธุลี ลมเย็น ลมร้อน ลมอ่อน ลมกล้า ลมเวรัมภา พัดมา 
แต่พืน้ดินขึน้ไปได้โยชน์หน่ึง ลมปีกสตัว์ ปีกครุฑ ลมใบตาล ลมเปลวเพลงิ อนัก�าลงั
ลมเหล่าน้ันพดัแล้วเปลวเพลงิย่อมถงึซึง่อนัตัง้อยู่ไม่ได้ ย่อมดบัสงบร�างับไป ย่อมไม่ถงึ 
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ซึง่อนันับ ย่อมไม่ถงึซึง่โวหาร ว่าเปลวเพลงิไปแล้วยงัทศิโน้นๆ ดังน้ีฉันใด บคุคลผู้บรรลุ 
อากิญจัญญายตนสมาบัติเป็นเสขมุนีนั้น เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วจากรูปกายในกาลก่อน
เป็นปกติ ให้มรรคที่ ๔ เกิดขึ้นในสมาบัตินั้น เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วจากนามกายอีก 
เพราะความที่พ้นแห่งนามกายอันท่านได้ก�าหนดรู้แล้วเป็นอุภโตภาควิมุตติ พ้นวิเศษ
แล้วจากส่วนสอง ด้วยส่วนสองเป็นขีณาสวะอรหันต์ ถึงซึ่งอันไม่ตั้งอยู่คืออนุปาทา-
ปรินิพพาน แล้วตรัสพระคาถาต่อไปว่า

อตฺถ� ตสฺส น ปมาณมตฺถิ เยน น� วชฺช� ต� ตสฺส นตฺถิ สพฺเพสุ สมูหเตสฺ 
สมูหตา วาทปถาปิ สพฺเพ

แปลว่า สิง่สภาวะเป็นประมาณของพระขณีาพอสัดงคตดบัแล้วย่อมไม่มี บคุคล
ทั้งหลายจะพึงกล่าวว่าท่านนั้นด้วยกิเลสใด กิเลสนั้นของท่านก็ไม่มี ธรรมทั้งหลาย 
มีขันธ์เป็นต้น อันพระขีณาสพถอนขึ้นพร้อมแล้ว แม้ทางแห่งวาทะทั้งปวงที่บุคคลจะ
พึงกล่าว พระขีณาสพท่านก็ตัดขึ้นพร้อมแล้ว

สิง่สภาวะอนัเป็นธรรมน้ัน ได้แก่ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ย่อมไม่มี 
แก่ท่าน ท่านละเสยีแล้ว ตดัขึน้พร้อมแล้ว ท่านเผาเสยีด้วยเพลงิคอืญาณแล้ว เมือ่ขันธ์  
อายตนะ ธาตุ คติ อุบัติ ปฏิสนธิ ภพสังขาร และวัฏฏะ ท่านถอนขึ้นเสียสิ้นแล้ว  
ตัดเสียขาดแล้ว มีอันไม่บังเกิดต่อไปเป็นธรรมดา วาทะอันเป็นคลองเป็นทางที่จะพึง
กล่าวด้วยกเิลสและขนัธ์ และอภสิงัขาร ท่านเพกิถอนสละละวางเสยีสิน้ทกุประการแล้ว  
ด้วยประการฉะนี้

๔.

ปริญญา ๓ ประการ

 การก�าหนดรู้ตัณหานั้น ก�าหนดรู้ด้วยปริญญา ๓ ประการ คือ

(๑) ญาตปริญญา คือ ความก�าหนดรู้ชัดเจนว่า นี้รูปตัณหา นี้สัททตัณหา  
น้ีคันธตณัหา น้ีรสตณัหา น้ีโผฎฐพัพะตณัหา น้ีธมัมตณัหา อย่างน้ีแลชือ่ว่า ญาตปริญญา
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(๒) ตรีณปรญิญา น้ันคอื ภกิษกุระท�าตณัหาทัง้ ๖ ให้เป็นอนัตนรู้แล้ว พจิารณา
ใคร่ครวญซึ่งตัณหาโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นโรคเสียดแทง เป็นต้น 
อย่างนี้แลชื่อว่า ตีรณปริญญา

(๓) ปหานปริญญา น้ันคอื ภกิษุมาพจิารณาใคร่ครวญฉะน้ีแล้ว ละเสยีซึง่ตณัหา  
บรรเทาเสยี ถอนเสยี และกระท�าให้สิน้ไป ให้ถงึซึง่ความไม่เป็นต่อไป อย่างน้ีแลชือ่ว่า 
ปหานปริญญา

๕.

อาสวะ ๔ ประการ

อนาสวา ผู้ชื่อว่าไม่มีอาสวะ คือไม่มีอาสวะ ๔ ประการ ได้แก่ ๑. กามาสวะ 
๒. ภวาสวะ ๓. ทิฏฐาสวะ ๔. อวิชชาสวะ บุคคลผู้ใดมาละเสีย ตัดเสียขาดแล้ว  
ซึ่งอาสวะทั้งหลายเหล่าน้ันมิให้มันบังเกิดขึ้นได้ต่อไป ผู้น้ันเป็นอนาสวะ คือผู้ไม่มี
อาสวะแล

๖.

อัตตานุทิฏฐิ

อตตฺานุทฏฺิติ ิวจฺุจต ิวสิตวิตถฺกุา สกกฺายทฏฺิ ิสกักายทฏิฐอินัมวีตัถ ุพทุธบณัฑิต 
เรียกว่า อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นซึ่งอาตมะตัวตนได้ในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๔ วัตถุ 
บรรจบเป็นวัตถุ ๒๐ ทิศ ถือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฟัง ณ โลกนี้

(๑) รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ เห็นรูปโดยความเป็นตนบ้าง
(๒) รูปํวนฺต� วา อตฺตาน� สมนุปสฺสติ เห็นตนเป็นรูปบ้าง
(๓) อตฺตานิ วา รูปํ สมนุปสฺสติ เห็นรูปมีในตนบ้าง
(๔) รูปสฺมึ วา อตฺตาน� สมนุปสฺสติ เห็นตนมีในรูปบ้าง ดังนี้
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แม้ในเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีวัตถุอย่างละ ๔ เช่นเดียวกัน 
จึงบรรจบเป็นสักกายทิฏฐิ ๒๐ วัตถุ ด้วยประการฉะนี้

เมือ่บคุคลตรัสรู้อริยสจัจ์ ๔ ประชมุลงในขณะจิตอนัเดียวได้แล้วช่ือว่า เป็นผู้ละ 
สักกายทิฏฐิ เมื่อบุคคลใดมาเข่นฆ่าซึ่งอัตตานุทิฏฐิ คือความเห็นผิดว่าเป็นอัตตา 
ตวัตนลงเสยีได้แล้ว กจ็ะพงึเป็นบคุคลผู้ข้ามมฤตยคูวามตายเสยีได้ เอว� โลก� อเวกขฺนฺต�  
มจฺจุราชา น ปสฺสติ เมื่อบุคคลมาเห็นซึ่งโลกทั้งหลาย คือ ขันธโลก อายตนโลก 
และธาตุโลก โดยความเป็นของสูญ สังหารอัตตานุทิฏฐิลงเสียได้อย่างนี้ มฤตยูราช
คือความตายย่อมไม่เห็น เพราะบุคคลผู้นั้นพ้นสัตว์วิสัยเสียแล้ว มัจุราชย่อมไม่เห็น 
ซึง่ผู้น้ัน ผู้น้ันย่อมถึงพระนิพพาน ธรรมอนัไม่เป็นวสิยัแห่งมฤตยรูาช ล่วงวสิยัมฤตยรูาช 
เสียได้ด้วยประการฉะนี้

๗.

สังสารทุกข์

สมเดจ็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาซึง่สงัสารทกุข์ไว้ว่า สงัสาระการท่องเทีย่ว
เกิดตายของสัตว์เปรียบเหมือนสระ คือเป็นโอกาสที่เที่ยวที่ลงของสัตว์ทั้งหลาย

สโรต ิวจฺุจต ิส�สาโร กท็ีท่่านเรียกว่า สงัสาระ น้ีหมายถงึความท่องเทีย่วไปด้วย
การบังเกิดและจุติ อาคมน� การมาสู่โลกนี้ คมน� การไปสู่โลกหน้า คมนาคมน� ทั้งไป
และมา กาล� กาลกิริยา คือ มรณะขาดชีวิตอินทรีย์ คติ ความไป ภวาภโว ภพน้อย
ภพใหญ่ จุติ ความเคลื่อนจากภพ อุปฺปตฺติ ความเข้าถึงอัตตภาพ นิพฺพตฺติ ความ
ปรากฏชัดแห่งขันธ์ ชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ มรณ� ความตาย

ความท่องเที่ยว บังเกิด ก�าเนิด เกิด แก่ ตาย อันเป็นประหนึ่งโคถูกสวมคอ 
เข้าไว้ในแอกฉะนั้น ได้ชื่อว่า สังสาระ คือ เสือกไสดันไป ซึ่งแสดงไว้ว่า ขนฺธาน�  
ปฏิปาฏิยา ธาตุอายตนา นญฺจ อนฺโนจฺฉินฺน� วฏฺฏมานา ส�สาโรติ วุจฺจติ ล�าดับแห่ง
ขันธ์ธาตุและอายตนะทั้งหลายเป็นไปอยู่ไม่ขาดสาย ผู้รู้ท่านกล่าวว่า สงฺสาโร คือ
ความเสือกซ่านท่องเที่ยวไป
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สงัสาระน้ี เมือ่จะก�าหนดนามในสาคร ๔ เป็นดงัน้ี คือ สงัสารสาคร ๑ ชลสาคร ๑  
นยสาคร ๑ ญาณสาคร ๑ สังสารสาคร ชื่อว่า สโร คือ สังสาระเปรียบเหมือนสระ

บทว่า มชเฺฌ สรสมฺ ิตฏฺิต� น้ันแสดงว่า สระสงัสาระสาครน้ีเป็นมธัยมสถานกลาง 
เพราะว่าที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายแห่งสังสาระน้ันอันบุคคลหารู้ทั่วรู้ชัดไม่ 
ในเง่ือนเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งสังสาระน้ันไม่ปรากฏ จึงเป็นมัธยมสถานกลาง 
ด้วยประการฉะนี้

มชฺเฌ ส�สาเร สตฺตา ิตา ก็แลสัตว์ทั้งหลายได้ตั้งอยู่แล้วในสังสาระอันเป็น 
สถานกลาง ซึง่เกดิโอฆะห้วงน�า้ใหญ่ท่วมท้น คอื ๑ กามโอฆะ ๒ ภวโอฆะ ๓ ทฏิฐโิอฆะ  
๔ อวชิชาโอฆะ โอฆะทัง้ ๔ แต่ละอย่างๆ อาศัยปัจจัยน้ันๆ แล้วเกดิขึน้เจริญทวมีากขึน้ 
เป็นห้วงพัดพาสัตว์ให้เพียบด้วยทุกข์ คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในสระสังสาระนั้น 
ถูกภัยใหญ่เบียดเบียนร�่าไป ภัยใหญ่ คือ ชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ พยาธิ 
ความเจ็บป่วยไข้ มรณ� ความตายแตกขาดแห่งชีวิตตินทรีย์ ทุกข� ความทุกข์กาย
ล�าบากใจ เหล่าน้ีแหละเป็นภัยใหญ่หลวงนักเมื่อเกลื่อนกล่นอยู่ในสระสังสาระ  
ชรามจฺจุปเรตาน� เหล่าสัตว์ผู้ตั้งอยู่ ณ สังสาระ อันเป็นสถานกลาง เกิดห้วงและมีภัย 
ใหญ่หลวง เป็นสัตว์อันความแก่และความตายแวดล้อมรุมเบียดเบียนเป็นนิตย์  
ความแก่และความตาย ท่านก�าหนดเป็นประธานแห่งความทกุข์ทัง้หลาย เอวมา ทติตฺเก  
โลเก ชราย มรเณน จ โลกคือขันธ์ ธาตุอายตนะ รุ่งเรืองร้อนแต่ต้นเพราะความแก่
และความตายเข้าจุดเผาเหล่าสตัว์ทีต่ัง้อยู ่ณ สระสงัสาระ อนัเป็นสถานกลางเกดิห้วง
และภัยใหญ่หลวงรุมล้อมเบียดเบียนด้วยประการฉะนี้

๘.

เนกขัมมธรรม

เนกขฺมมฺ� ปสสฺ เขมโต ท่านจงเหน็ เนกขมัมะ โดยความเป็นธรรมเกษมจากโยคะ 
ทั้งปวงเถิด
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พระนิพพาน ก็ชื่อว่า เนกขัมมะ ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงพระนิพพานก็ช่ือว่า 
เนกขมัมะ นิพพานคามนีิปฏิปทา ชือ่ว่าเนกขัมมะ น้ันคอื สมัมาปฏปิทา ปฏิบตัดิ�าเนิน 
กาย วาจา จิต ชอบ อนุโลมปฏิปทา ปฏิบัติอนุโลม แก่ธรรมนั้น อปจฺจนิกปฏิปทา 
ปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกแก่พระนิพพาน อนุวตฺตปฏิปทา ปฏิบัติไปตามเน้ือความแห่ง 
พระนิพพาน ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา ปฏิบัติซึ่งธรรมอันสมควรแก่โลกุตตรธรรม คือ
บ�าเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ รักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ ประกอบ
ตามซึง่ธรรมของผู้ตืน่อยู ่คอื สตสิมัปชญัญะ สตปัิฏฐาน ๔ สมัมัปปธาน ๔ อทิธบิาท ๔  
อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อัฏฐังคิกมรรค ๘ นิพพานคามินีปฏิปทามีศีลสังวร
เป็นต้นน้ีชือ่ว่า เนกขมัมธรรม เป็นเบือ้งต้นทีจ่ะให้บรรลถุงึเนกขมัมะคอืพระนิพพาน 
ปสฺสิตฺวา เมื่อบุคคลมาเห็นแล้วเลือกแล้วให้มีการแจ้ง แล้วกระท�าให้ปรากฏแล้วซึ่ง
เนกขมัมะคอืพระนิพพานอนัเป็นธรรมเกษม ย่อมพ้นทกุข์ทัง้ปวง เป็นผู้ปลอดภยัใน
ที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อแล

๙.

อุปสันตบุคคล

สิ่งอันใดหรืออารมณ์อันใดที่ได้ยึดไว้แล้ว จับต้องแล้ว ถือมั่นแล้ว ด้วยอ�านาจ
ตัณหา มานะ และ ทิฏฐิ อันมีอยู่ในสันดาน สิ่งอันนี้หรืออารมณ์อันนี้ ท่านพึงสละ
ละวางเสีย พึงปลดเปลื้องเสียให้สิ้น พึงละเสีย พึงบรรเทาเสีย พึงกระท�าให้มีที่สุด 
พึงให้ถึงซึ่งอันบังเกิดตามไม่ได้ มา เต วิชฺชตุ กิญฺจน� กังวลในภายหลัง อย่าให้มีใน
สันดาน มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ ท่านอย่าได้ถือเอา ณ ท่ามกลาง อุปสนฺโต จริสฺสสิ  
ท่านก็จักเป็นคนสงบระงับแล้วเที่ยวอยู่
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๑๐.

กุมารกัสสปะ เทวตาปุจฉิต ปัญหาพยากรณ์

ปัญหาว่า มีจอมปลวกแห่งหน่ึง กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นเปลว ฯลฯ 
พราหมณ์สั่งให้ศิษย์ชื่อ สุเมธ ขุดด้วยศัสตรา สิ่งเหล่านี้ได้แก่อะไร?

พระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์ว่า จอมปลวก ได้แก่ ร่างกายอันเจือด้วยสัมภวธาตุ 
ของมารดาบิดาและมหาภูตธาตุทั้ง ๔ จึงเกิดมีขึ้นได้ กลางคืนเป็นควัน หมายถึงการ
ตริตรึกนึกคิดของบุคคล กลางวันเป็นเปลว หมายถึงการประกอบกิจการงานตาม 
ที่คิดไว้ของบุคคล พราหมณ์ ได้แก่ พระตถาคต สุเมธ ได้แก่ ภิกษุผู้มีปัญญาดีใน 
พระธรรมวินัยนี้ การขุด หมายถึงความเพียร ศัสตรา หมายอริยปัญญาญาณอัน
สามารถประหารกิเลสฉะนี้แลฯ

๑๑.

เหตุเกิดความเพียร

เม่ือความเพยีรจะเกดิขึน้กเ็พราะ สงัเวควตัถุเบือ้งต้น ๘ ประการ คือ ชาตทิกุข์ ๑  
ชราทุกข์ ๑ พยาธิทุกข์ ๑ มรณทุกข์ ๑ อบายทุกข์ ๑ อดีตทุกข์ ๑ อนาคตทุกข์ ๑  
อาหารคเวสิทุกข์ ๑
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๑๒.

ภัทเทกรัตตสูตร

สมัยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับที่พระเชตวนาราม กรุงสาวัตถี  
ได้ตรัสภัทเทกรัตตสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายว่า

ผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิง่ล่วงไปแล้วมาตาม ไม่ควรหวงัสิง่ซึง่ยงัไม่มาถึง เพราะว่า 
สิง่ใดล่วงพ้นไปแล้ว สิง่น้ันอนัเราละเสยีแล้ว อน่ึง สิง่ใดซึง่ไม่มาถงึเล่า สิง่น้ันกย็งัไม่มาถงึ  
เพราะฉะน้ัน ผู้มปัีญญาจึงไม่ควรให้สิง่ซึง่ล่วงไปแล้วมาตาม ไม่ควรหวงัสิง่ซึง่ไม่มาถงึ  
ก็ผู้มีปัญญาได้มาเห็นธรรมซึ่งเป็นปัจจุบัน เกิดข้ึนจ�าเพาะหน้าแจ้งชัดอยู่ในที่น้ันๆ 
ความเหน็แจ้งธรรมซึง่เป็นปัจจุบนัของท่านน้ันไม่ง่อนแง่น ไม่ก�าเริบด้วยด ีผู้มปัีญญา
อนัมาได้ความเหน็แจ้งในธรรมซึง่เป็นปัจจุบนั อนัไม่ง่อนแง่นและไม่ก�าเริบด้วยดแีล้ว 
ควรเจริญความเห็นน้ันไว้เนืองๆ ความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนอันผู้มีปัญญาควร 
รีบท�าเสียในวันน้ีทีเดียว ใครจะพึงรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งน้ี เพราะว่าสู้ความ 
หน่วงเหน่ียว ความผูกพนักบัด้วยมฤตย ูความตาย ซึง่มีเสนาใหญ่น้ันไม่ได้เลย เพราะ
ฉะน้ัน ความเพยีรเผากเิลสให้เร่าร้อนอนัผู้มีปัญญาควรท�าเสยีในวนัน้ีทเีดียว นักปราชญ์ 
ผู้สงบระงับย่อมกล่าวสรรเสริญผู้มปัีญญาซึง่มธีรรมเป็นเคร่ืองอยู ่มคีวามเพยีรเผากเิลส 
ให้เร่าร้อน ไม่เกียจคร้าน ขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้ ผู้นั้นแลว่า
ผู้มีราตรีเดียวเจริญ ดังนี้ เมื่อตรัสอุเทศนี้จบแล้วจึงตรัสวิภังค์ต่อไปว่า

ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตามอยู่เป็นไฉน? บุคคลมาคิดว่า 
ณ กาลล่วงไปแล้ว เม่ือก่อนเราได้เป็นผู้มรูีป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อย่างน้ีๆ  
แล้ว น�าความเพลดิเพลนิในขนัธ์ มรูีปขนัธ์ เป็นต้น ซึง่ล่วงไปแล้วน้ันมาตามอยู ่ภกิษุ
ทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าบุคคลให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตามอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคล 
ไม่ให้สิง่ซึง่ล่วงไปแล้วมาตามอยูเ่ป็นไฉนเล่า? บคุคลมาคิดว่า ณ กาลไกลล่วงไปแล้ว 
เราได้เป็นผู้มรูีป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อย่างน้ีๆ แล้วไม่น�าความเพลดิเพลนิ
ในขันธ์ มีรูปขันธ์เป็นต้น ซึ่งล่วงไปแล้วนั้นมาตามอยู่ ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แล ชื่อว่า 
บุคคลไม่ให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตามอยู่ เบื้องหน้าก็ไม่ปรารถนาไม่ให้มาตามอยู่ และ
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ปัจจุบันก็ไม่ให้มาตามอยู่ ไม่ถือว่าเราว่าเขา ชื่อว่าไม่ง่อนแง่นอยู่ในธรรมทั้งหลาย  
พระอริยสาวกและสัตบุรุษ ท่านไม่ตามเห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
โดยความเป็นตวัตนบ้าง ไม่ตามเหน็ตวัตนว่ามรูีป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ บ้าง  
ไม่ตามเหน็รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ในตวัตนบ้าง ไม่ตามเหน็ตวัตนในรูป  
เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ บ้าง ภกิษทุัง้หลายอย่างน้ีแลชือ่ว่า บคุคลไม่ง่อนแง่น 
อยู่ในธรรมทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจ�าเพาะหน้าฉะนี้แล

๑๓.

พหุเวทนิยสูตร

สูตรนี้ว่าด้วยเวทนา เวทนา ๒ นั้นคือ เวทนาทางกายอย่าง ๑ เวทนาทางจิต 
อย่าง ๑ เวทนา ๓ นั้น คือ สุข ๑ ทุกข์ ๑ อุเบกขา ๑ เวทนา ๕ นั้นคือ สุขเวทนา ๑  
ทกุขเวทนา ๑ โสมนัสสเวทนา ๑ โทมนัสสเวทนา ๑ อเุบกขาเวทนา ๑ เวทนา ๖ อย่าง  
นับตามทวาร ๖ เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘

๑๔.

พึงเป็นคนมีสติ

อย่าถือม่ันกังวลในโลกทั้งปวง ความเสื่อมปัญญา นักปราชญ์ท่านติเตียน  
ความเจริญปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งปวง

๑๕.

อนุตตริยะ ๖

พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายว่า กิจทั้งหลาย ไม่มีกิจอื่นยิ่งขึ้น
ไปกว่าสิ่งเหล่านี้คือ ความเห็น ๑ ความฟัง ๑ ความได้ศรัทธา ๑ ความศึกษา ๑  
ความบ�าเรอปฏิบัติ ๑ ความระลึก ๑
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๑๖.

อปัณณกธรรม

ความส�ารวมอนิทรีย์ ๖ ไม่ดดู้วยนิมิต ไม่ดดู้วยอนุพยัญชนะ ให้ดูด้วยอสภุนิมติ  
ความรู้ประมาณในโภชนะ และชาคริยานุโยค ความพากเพยีรอย่างผู้ตืน่อยู ่โดยก�าหนด 
เวลาไว้ดังนี้ ตั้งแต่อรุณขึ้นไปตลอดถึงพลบค�่าเวลา ๑ ตั้งแต่ย�่าค�่าไปจนถึงหนึ่งยาม
เวลา ๑ ยามกลางตั้งแต่ ๔ ทุ่มนอนจนถึง ๘ ทุ่มลุกขึ้น ตั้งแต่ยามกลางล่วงไปแล้ว
จนตลอดอรณุขึน้มาใหม่เวลา ๑ แบง่เวลาเปน็ทีช่�าระจติใหบ้รสิุทธิ ์เปน็ ๓ เวลาฉะนี้ 
ให้ผู้ประกอบความเพียรท�าอย่างนี้จึงชื่อว่า ชาคริยานุโยค

ธรรม ๓ ประการ จะให้ก�าจัดเสยีซึง่อาสวะ เรียกว่า อปัณณกธรรม ผู้ปฏิบตัติาม 
ชื่อว่าความเพียรไม่ผิดดังนี้

๑๗.

อริยทรัพย์

สัทธา ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ พาหุสัจจะ ๑ วิริยะ ๑ สติ ๑ ปัญญา ๑

๑๘.

ธรรมเป็นเหตุเจริญเจโตวิมุตติ

ก. ภิกษุในพระธรรมวนัิยน้ี มีมติรดี มีสหายด ีมเีพือ่นดี อนัน้ีเป็นไปเพือ่ความ
แก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าฯ

ข. ภกิษุเป็นผู้มศีลี ส�ารวมด้วยธรรม เคร่ืองส�ารวมคอืปาตโิมกข์ ถงึพร้อมด้วย
มารยาท และทีเ่ทีย่วไปอนัสมควรอยูเ่ป็นนิตย์ เหน็ภัยในโทษ มปีระมาณน้อยโดยปกติ  
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาทั้งหลาย ธรรมอันน้ีเป็นไปด้วยดีเพื่อความแก่กล้าแห่ง 
เจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้าฯ
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ค. ภกิษเุป็นผู้พากเพยีรหมัน่ ไม่ทอดธรุะในการกศุล ธรรมอนัน้ีเป็นไปเพือ่ความ 
แก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติ

ง. ภกิษเุป็นผู้มปัีญญา ประกอบด้วยปัญญาอนัเหน็ความเสือ่มและความดับของ 
สงัขารทัง้หลาย เป็นปัญญาอย่างประเสริฐ อาจแทงกเิลสได้โดยไม่เหลอื เป็นไปเพือ่ความ 
สิ้นทุกข์โดยชอบ เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติ

๑๙.

สัลเลขกถา

ถ้อยค�าเครื่องขัดเกลากิเลส ๑๐ ประการ คือ เจรจาถึงความมักน้อย ๑ เจรจา
ถึงความสนัโดษยนิดีด้วยของทีม่อียู ่๑ เจรจาถงึความสงัด ๑ เจรจาถึงความไม่ระคน
ด้วยหมู่ ๑ เจรจาถึงความปรารภซึง่ความเพยีร ๑ เจรจาถงึศลีความส�ารวมกายวาจา ๑  
เจรจาถึงสมาธิความที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียว ๑ เจรจาถึงปัญญาความรู้ 
ทั่วถึง ๑ เจรจาถึงวิมุตติความพ้นวิเศษ ๑ เจรจาถึงวิมุตติญาณทัสสนะ ปัญญาที่รู้
เห็นในวิมุตติ ๑ รวมเป็น ๑๐ ประการฉะนี้

๒๐.

วิธีถ่ายถอนกิเลส

พงึเจริญอสภุภาวนาเพือ่ละราคะเสยี พงึเจริญเมตตาเพือ่ละพยาบาทเสยี พงึเจริญ 
อานาปานสติเพื่อเข้าไปตัดวิตกเสีย พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะเสีย 
อนัตตสญัญา กพ็งึเหน็พงึตัง้ใจไว้ด้วยดี ความถอนอสัมิมานะขึน้เสยีได้ เป็นปรินิพพาน 
ในทิฏฐธรรมภพปัจจุบันนี้ทีเดียว
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๒๑.

พหุธาตุกสูตร

ณ กาลใด ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ เป็นผู้ฉลาดในอายตนะ เป็นผู้ฉลาดใน 
ปฏิจจสมุปบาทธรรม เป็นแดนอาศัยเกิดขึ้นพร้อม เป็นผู้ฉลาดในฐานะ อฐานะ คือ 
สิ่งที่เป็นได้ เป็นไม่ได้ ภิกษุผู้ฉลาดอย่างนี้ นักปราชญ์เรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญา
ไต่สวน

ธาต ุ๑๘ คอื จักขธุาต ุ๑ รูปธาต ุ๑ จักขวุญิญาณธาต ุ๑ โสตธาต ุ๑ สทัทธาต ุ๑  
โสตวิญญาณธาตุ ๑ ฆานธาตุ ๑ คันธธาตุ ๑ ฆานวิญญาณธาตุ ๑ ชิวหาธาตุ ๑ 
รสธาตุ ๑ ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑ กายธาตุ ๑ โผฏฐัพพธาตุ ๑ กายวิญญาณธาตุ ๑ 
มโนธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑

ธาตุ ๖ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ อากาศธาตุ ๑  
วิญญาณธาตุ ๑

ธาต ุ๖ อืน่อกี คอื สขุธาต ุธาตคุอืสขุ ๑ ทกุขธาต ุธาตคุอืทกุข์ ๑ โสมนัสสธาตุ  
ธาตุคือผู้มีใจดี ๑ โทมนัสสธาตุ ธาตุคือผู้มีใจชั่ว ๑ อุเบกขาธาตุ ๑ อวิชชาธาตุ ๑

ธาตเุหล่าน้ี คอื กามธาต ุธาตคุอืกาม ๑ เนกขมัมธาต ุธาตคุอืความออกไปจาก
กาม ๑ พยาบาทธาตุ ธาตุคือพยาบาท ๑ อพยาบาทธาตุ ธาตุคือความไม่พยาบาท ๑  
วิหิส�ธาตุ ธาตุคือความเบียดเบียน ๑ อวิหิส�ธาตุ ธาตุคือความไม่เบียดเบียน ๑  
รวมเป็น ๖ ประการ

ธาตุ ๓ เหล่านี้ คือ กามธาตุ ธาตุคือกาม ๑ รูปธาตุ ธาตุคือรูป ๑ อรูปธาตุ 
ธาตุคืออรูป ๑ ฯ

ธาต ุ๒ เหล่าน้ี คือ สงัขตธาต ุธาตอุนัปัจจัยตกแต่ง ๑ อสงัขตธาต ุธาตอุนัปัจจัย 
ไม่ตกแต่ง ๑ ฯ
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ก็อายตนะทั้งหลายที่เป็นภายใน ๖ ที่เป็นภายนอก ๖ เหล่านี้ ภิกษุเป็นผู้ฉลาด
ในปฏจิจสมปุบาทธรรม อนัมอีวชิชาเป็นต้น ไปจนถงึ สงฺขติเฺตน ปญจฺุปาทาน ขนฺธาปิ 
ทกฺุขา น้ัน ย่อมรู้ชดัว่า บคุคลได้บรรลพุระโสดาบนัแล้วเป็นคนไม่ถอืมัน่ ปถุชุนย่อม
ถือมั่นในสังขาร ถือว่าตัวตนเราเขาว่าเที่ยงแท้

ธรรมปริยายน้ีชือ่ พหธุาตกุสตูร ว่าด้วยธาตมุาก เรียกว่า จตปุริวฎัฎ์ เวยีนรอบ ๔ บ้าง 
ว่า ธมัมาทาสา แว่นส่องธรรมบ้าง ว่า มตกุนฺกภิุ กลองอมฤตเภรีบ้าง ว่า อนุตตฺรสงฺคามวชิย 
เครื่องชนะสงครามอันเยี่ยมบ้าง

๒๒.

พระอภิธรรมปรมัตถสังคหะ

นมตฺถุ สุคตสฺสฯ สมฺมาสมฺพุทฺธมตุล� สสทฺธมฺม คณุตฺตม� อภิวาทิย ภาสิสฺส�  
อภิธมฺมตฺถ สงฺคห� ตตฺถ วุตฺตาภิธมฺมตฺถา จตุธา ปรมตฺถโต จิตฺต� เจตสิก� รูปํ  
นิพฺพานมีติ สพฺพถาติ

บัดน้ี จะแสดงพระอภิธรรมปรมัตถสังคหะที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรม-
ศาสดาจารย์ญาณสัพพัญู ผู้เป็นบรมครูเจ้าได้ตรัสไว้ อันท่านอนุรุทธาจารย์น�ามา
ประพันธ์เป็นคาถา ๙ ปริเฉท ดังต่อไปนี้

พระอภธิรรมทีพ่ระบรมศาสดาตรัสไว้โดยปรมตัถนัย ๔ ประเภท คอื จิต เจตสกิ 
รูป นิพพาน เป็นการสรุปรวมยอด รวมสงัขตธรรม และอสงัขตธรรม ไว้ในทีเ่ดียวกนั

สงัขตธรรม ธรรมทีปั่จจัยปรุงแต่ง จัดโดยหมวดเป็น ๕ คอื รูป เวทนา สญัญา 
สังขาร วิญญาณ สงเคราะห์ลงเป็น ๓ ประการ คือ จิต เจตสิก รูปฯ วิญญาณขันธ์
เป็นจิต เวทนา สัญญา สังขาร เป็นเจตสิก รูปขันธ์แยกเป็นภูตรูป และอุปาทายรูป  
ส่วน อสังขตธรรม นั้นได้แก่ พระนิพพาน ซึ่งมีอารมณ์เหี่ยวแห้งด้วยอริยมรรคจิต- 
อริยผลจิตแล้ว
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จิต แยกเป็น ๔ ประเภทโดยภูมิ คือ กามาวจรจิต ๑ รูปาวจรจิต ๑  
อรูปาวจรจิต ๑ โลกุตตรจิต ๑ จิตซึ่งเป็นไปในสันดานของสัตว์ซึ่งกิดในกามภพ ๑๑  
คือ อบายภูมิ ๔ กามสุคติภูมิ ๗ ชื่อว่า กามาวจรจิต ๕๔ ดวงจิต ซึ่งเป็นไปโดยมาก 
ในสันดานของสัตว์ซึ่งเกิดในรูปภพชื่อว่า รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง จิตซึ่งเป็นไปโดยมาก 
ในสันดานของสัตว์ซึ่งเกิดในอรูปภพชื่อว่า อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง จิตซึ่งข้ามข้ึน 
จากโลก คือปัญจุปาทานขันธ์ ไม่มีอาสวะ ชื่อว่า โลกุตตรจิต คือ อริยมรรคจิต ๔  
อริยผลจิต ๔ เป็น ๘ ดวง สิริรวมเป็นจิต ๘๙ ดวง ด้วยประการฉะนี้

เจตสิก ๒๕ ดวง เป็นธรรมเป็นไปในจิต เกิดกับดับพร้อมกับจิต ซึ่งแจกโดย
ประเภทและอาการแตกต่างแห่งหมวดธรรม นับได้ ๒๕ ดวง ด้วยประการฉะนี้

ธรรมสังคหะ ๖ อาการ คือ เวทนา ๖ เหตุ ๖ กิจ ๖ ทวาร ๖ อารมณ์ ๖ 
วัตถุ ๖ ด้วยประการฉะนี้

ฉันกะ ๖ คือ วัตถุ ๖ ทวาร ๖ อารมณ์ ๖ วิญญาณ ๖ วิถีจิต ๖ วิสยปวัตติ ๖

จตุกกะ ๔ คือ ภูมิจตุกกะ ได้แก่ภูมิทั้ง ๔ คือ อบายภูมิ ๑ กามสุคติภูมิ ๑  
รูปาวจรภูมิ ๑ อรูปาวจรภูมิ ๑ ปฏิสนธิจตุกกะ ท่านจ�าแนกปฏิสนธิออกเป็น ๔ คือ 
อบายภูมิปฏิสนธิ ๑ กามสุคติปฏิสนธิ ๑ รูปาวจรปฏิสนธิ ๑ อรูปาวจรปฏิสนธิ ๑  
กมัมจตกุกะ ท่านแสดงกรรมโดยประเภทแห่งกจิ ๔ คอื ชนกกรรม ๑ อปุถมัภกรรม ๑  
อุปปีฬกกรรม ๑ อุปฆาตกกรรม ๑ ยังกรรมอีก ๔ ประการคือ คุรุกรรม ๑  
อาสนันกรรม ๑ อาจิณณกรรม ๑ กตตัตากรรม ๑ อธบิายครุกรรมน้ันคอื กรรมหนัก 
ฝ่ายบุญ ได้แก่ ฌาณสมาบัติ ฝ่ายบาป ได้แก่ อนันตริยกรรมทั้ง ๕ อาสันนกรรม 
น้ันได้แก่กศุลกจิและอกศุลกจิทีท่�าใกล้เวลามรณะ อาจิณณกรรม น้ันได้แก่กศุลและ 
อกุศลที่บุคคลท�าอยู่เนืองๆ กตัตตากรรม น้ันได้แก่กุศลและอกุศลมีก�าลังอ่อน 
ยงักรรมอกี ๔ ประการคอื ทฏิฐเวทนียกรรม ๑ อปุปัชชเวทนียกรรม ๑  อปราปรเวนียกรรม ๑ 
อโหสิกรรม ๑
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มรณจตุกกะ ท่านแสดงลักษณะมรณะ ๔ ประการ คือ อายุกขยมรณะ ๑  
กัมมักขยมรณะ ๑ อุภยักขยมรณะ ๑ อุปัจเฉทกัมมุนามรณะ ๑ ชาติทุกข์เป็น 
เบื้องต้น ชราพยาธิเป็นท่ามกลาง มรณทุกข์เป็นเบื้องปลาย

รูปสังคหะสังเขป ๕ ประการ คือ สมุทเทศนัย ๑ วิภาคนัย ๑ สมุฏฐานนัย ๑  
กลาปนัย ๑ ปวัตติกนัย ๑ อธิบายว่าลักษณะที่แสดงรูปโดยย่อชื่อว่า สมุทเทศนัย  
วธิจี�าแนกรูปทัง้ปวงโดยส่วนหน่ึงๆ ชือ่ว่า วภิาคนัย วธิแีสดงปัจจัยทีเ่ป็นเหตใุห้เกิดรูป
มกุีศลากุศลเป็นต้น ชือ่ว่า สมฎุฐานนัย วธิแีสดงรูปบรรดาทีเ่กดิดบัพร้อมกนัเป็นหมู ่
เป็นแผนกมีจักขุทสกะเป็นต้น ชื่อว่า กลาปนัย วิธีแสดงความเกิดเป็นล�าดับแห่งภพ 
และกาลของสัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่า ปวัตติกนัย

นิพพฺาน� ปน โลกตุตฺร อสงฺขต� กนิ็พพาน บณัฑิตกล่าว่า โลกตุตรธรรม สงัขตธาตุ  
ไม่มีเครื่องปรุงเป็นของบริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องเกิดและดับ พระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติ
อนับคุคลจะพงึท�าให้แจ้งได้ด้วยอริยมรรคญาณทัง้ ๔ เมือ่อริยมรรคธรรมเกดิขึน้แล้ว 
จึงเหน็พระนิพพาน เอกวธิมปิฺ พระนฤพาน น้ันเม่ือกล่าวโดยสภาพกม็อีย่างเดียวเท่าน้ัน 
เพราะเหตน้ัุนแหละ พระนิพพานน้ีจึงเป็นเอกปฏเิวธาภสิมยั ตรัสรู้ได้ในขณะจิตเดยีว
ด้วยประการฉะนี้

สมุจจัยสังคหะ ๔ คือ อกุศลสังคหะ ๑ มิสสกสังคหะ ๑ โพธิปักขิยสังคหะ ๑  
สพัพตัถสงัคหะ ๑ อกุศลสงัคหะน้ัน ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมทีเ่ป็นอกศุลเป็นอาการ ๓๕ 
มสิสกสงัคหะน้ัน ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมทัง้กศุลและอกุศลเจือปนกนั โพธปัิกขิย- 
สงัคหะ น้ันท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมทีเ่ป็นฝักฝ่ายแห่งปัญญา เคร่ืองตรัสรู้ ๓๗ ประการ 
สัพพัตถสังคหะนั้น ท่านสงเคราะห์ธรรมส่วนที่เรียกว่า ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อริยสัจจ์

จะแสดง สมุจจัยสังคหะ ตามที่ได้ยกนิเขปบทขึ้นตั้งไว้นั้นสืบไป

ใน อกุศลสังคหะ นั้น ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมที่เป็อกุศลสังกิเลส ๗ หมวด 
คือ อาสวะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ คันถะ ๔ อุปาทาน ๔ นิวรณ์ ๕ สังโยชน์ ๑๐
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ใน มิสสกสงัคหะ น้ัน ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมทีเ่จือกนัทัง้กศุล อกศุล เป็น ๗ หมวด  
คือ ธาตุ ๖ หมวด ๑ องค์ฌาน ๕ หมวด ๑ อายตนะ ๑๒ หมวด ๑ อินทรีย์ ๒๒ 
หมวด ๑ พละ ๕ หมวด ๑ อธิปติ ๔ หมวด ๑ อาหาร ๔ หมวด ๑

ใน โพธิปักขิยสังคหะ นั้น ท่านสงเคราะห์ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิญาณ  
๗ หมวด คือ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ 
โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘

ใน สพัพตัถสงัคหะ น้ัน ท่านสงเคราะห์ธรรมทีไ่ม่ได้เรียกว่าสตัว์ บคุคล จัดไว้  
๕ หมวด คือ ขันธ์ ๕ อุปาทานขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจจ์ ๔

จะแสดงปัจจัยสังคหะปริเฉทที่ ๘ สืบไป 

ปัจจัยสังคหะ น้ี ท่านสงเคราะห์ซึ่งธรรมปัจจัยตามนัย ๒ ประการ คือ  
ปฏิจจสมุปบาทปัจจัยนัย ๑ สมันตมหาปัฏฐานปัจจัยนัย ๑ นัยอันใดที่พระบรมครู
สพัพญัูเจ้าตรัสเทศนาไว้ในปฏิจจสมุปบาทธรรม นัยอนัน้ันชือ่ว่า ปฏิจจสมปุบาทนัย  
นัยอันใดซึ่งพระองค์ตรัสเทศนาไว้ในพระคัมภีร์สมันตมหาปัฏฐาน นัยอันน้ันช่ือว่า 
ปัฏฐานนัย

ในปัจจัยสังคหะนี้ พระอรรถกถาจารย์ยกเอานัยทั้งสองประการนั้นประชุมกัน
แสดงออกให้พิศดารเพื่อให้สาธุชนได้ทราบว่า ธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัย ธรรมเหล่านี้
เกิดแต่ปัจจัย โดยนัยพระบาลีในปฏิจจสมุปบาทธรรมว่า อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา 
สงฺขารา ปจฺจยา วญิญฺาณ� ดงัน้ีเป็นต้น มเีน้ือความว่า อวชิชาเป็นปัจจัยให้เกดิสงัขาร 
สงัขารเป็นปัจจัยให้เกดิวญิญาณ วญิญาณเป็นปัจจัยให้เกดินามรูป นามรูปเป็นปัจจัย
ให้เกิดสฬายตนะ สฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา 
เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัย
ให้เกิดภพ ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา มรณะ โสกปริเทวะ 
ทุกขโทมนัส อุปายาส ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายย่อมอาศัยเหตุ
ปัจจัยต่อๆ กันด้วยประการฉะนี้
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ใน ปัฏฐานนัย น้ัน สมเดจ็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาจ�าแนกปัจจัย ๒๔ ประการ 
มีเหตุปัจจัยเป็นต้น มีอวิคตปัจจัยเป็นที่สุด

ก ็เหตปัุจจัย น้ันได้แก่ ธรรมเป็นเหต ุเป็นเค้า เป็นมลู ในฝ่ายกศุลม ี๓ คือ อโลภะ  
ความไม่โลภ อโทสะ ความไม่โกรธ อโมหะ ความไม่หลง ในฝ่ายอกุศลก็มี ๓ คือ 
โลภะ โทสะ โมหะ นี่แหละท่านว่าเหตุปัจจัย

อารัมมณปัจจัย นั้นได้แก่ อารมณ์ทั้ง ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ อารมณ์ทั้ง ๖ นี้ ย่อมเป็นที่ยึดหน่วงแห่งจิตและเจตสิกทั้งปวงอันเกิด
ขึ้นในทวารทั้ง ๖ มีจักขุทวารเป็นต้น จึงชื่อว่าอารัมมณปัจจัย

อธปิตปัิจจัย น้ันได้แก่ ธรรมอนัเป็นอปุาการะด้วยความเป็นใหญ่ในธรรมทัง้หลาย 
อนัเน่ืองกนั อนันตรปัจจัย แล สมนันตรปัจจัย น้ันได้แก่ ธรรมอนับงัเกดิก่อนแล้วจึง
เป็นอปุการปัจจัยให้โอกาสแก่ธรรมอนับงัเกดิภายหลงั หาธรรมอืน่ข้ันในระหว่างมิได้ 
สหชาตปัจจัย น้ันได้แก่ ธรรมอันเป็นอุปการะด้วยความเป็นของเกิดขึ้นพร้อมกัน 
ประหน่ึงเปลวประทปีกบัแสงสว่างอนัเกดิพร้อมกนัฉะน้ัน อญัญมัญญปัจจัย น้ันได้แก่
ธรรมที่เกิดอาศัยกันและกันจึงตั้งอยู่ได้ ดังไม้สามท่อนอันอิงอาศัยกันและกันฉะนั้น

นิสสยัปัจจัย น้ันได้แก่ ธรรมอนัเป็นอปุการะคอืทีอ่าศยั ประหน่ึงแผ่นดินเป็นที่
อาศัยแห่งต้นไม้แลภเูขาฉะน้ัน อปุนิสสยัปัจจัย น้ันได้แก่ ธรรมอนัเป็นอปุการะ คอืเป็น 
อปุนิสสยัตดิตามตน ปเุรชาตปัิจจัย น้ันได้แก่ รูปธรรมอนัเกดิข้ึนก่อนแล้วเป็นปัจจัย
แก่จิตและเจตสิกอันบังเกิด ณ ภายหลัง ปัจฉาชาตปัจจัย นั้นได้แก่ จิตและเจตสิก
อนัเกดิภายหลงั แล้วเป็นอปุการะแก่รูปอนัเกดิก่อน อาเสวนปัจจัย น้ันได้แก่ ชวนจิต 
อนัมชีาตเิสมอกนัย่อมให้ก�าลงัในกจิทีเ่ป็นบญุและบาปทกุประการ กมัมปัจจัย น้ันได้แก่ 
กศุลและอกศุลอนัเป็นปัจจัยให้ส�าเร็จผลคอืสขุและทกุข์แก่สตัว์ วปิากปัจจัย น้ันได้แก่ 
วิบากจิตอันบังเกิดเป็นอุปการแก่สัตว์อันเสวยสุขและทุกข์ อาหารปัจจัย น้ันได้แก่ 
อาหาร ๔ ประการ คอื ผัสสาหาร ๑ มโนสญัเจตนาหาร ๑ วญิญาณาหาร ๑ กวฬิงการาหาร ๑ 
อินทรีย์ปัจจัย นั้นได้แก่ ปสาทรูปทั้ง ๕ มีจักขุปสาทเป็นต้น เป็นใหญ่ในที่จะกระท�า 
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ให้วิญญาณทัง้ ๕ เป็นไปในอ�านาจ หรือรูปชีวตินิทรีย์เป็นใหญ่ในทีจ่ะกระท�าให้ก�าลงัรูป 
ประพฤติเป็นไปในอ�านาจ ฌานปัจจัย น้ันได้แก่ องค์ฌานมีวิตกวิจารณ์เป็นต้น 
เป็นปัจจัยให้ก�าลงัแก่นามและรูป มคัคปัจจัย น้ันได้แก่ มรรคมอีงค์ ๘ ประการ ทัง้ฝ่าย 
โลกีย์และโลกุตตระเป็นปัจจัยให้ก�าลังแก่นามธรรมและรูปธรรมอันเกิดพร้อมกัน 
สมัปยุตตปัจจัย น้ันคอื จิตและเจตสกิอนัเป็นปัจจัยแก่กนั เกดิกบัดบัพร้อมกนั มอีารมณ์ 
เป็นอันเดียวกัน วิปปยุตตปัจจัย น้ันคือ รูปธรรมกับนามธรรมอนัไม่ประกอบกนั 
มิได้ระคนกัน อตัถปัิจจัย น้ันคอื รูปธรรมนามธรรมทีย่งัไม่ดบั ย่อมเป็นปัจจัยให้ก�าลงั 
แก่กนั นัตถปัิจจัย คือ นามและรูปดบัแล้ว มปัีจจัยให้บงัเกดิต่อไปในเบือ้งหน้า วคิตปัจจัย 
น้ันมีเน้ือความเหมอืนนัตถปัิจจัย อวคิตปัจจัย น้ันกม็เีน้ือความเหมอืนอตัถปัิจจัย การที ่
ตรัสพยัญชนะได้ต่างกันแต่เน้ือความเป็นอย่างเดียวกันน้ัน กด้็วยทรงอนุโลมตาม 
อธัยาศยัของเวไนยสตัว์ทีค่วรรู้ได้ด้วยอรรถพยญัชนะประการใด ก็ทรงภาษิตไว้ด้วย 
ประการนั้นฉะนั้นแล

จะแสดงกรรมฐานภาวนาต่อไป กรรมฐานภาวนาม ี๒ ประการ คอื สมถกรรมฐาน 
ภาวนา ๑ วิปัสสนากรรมฐานภาวนา ๑ ก็ในกรรมฐานสังคหะ ๒ ประการน้ัน  
จะแสดงสมถสังคหะก่อน ก็สมถกรรมฐานน้ันมีอารมณ์เป็นเคร่ืองยึดหน่วงแห่งจิต 
ท�าจิตให้สงบถึง ๔๐ ทัศ จัดเป็นหมวดได้ ๗ หมวด คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐  
อนุสสติ ๑๐ อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ ธาตุววัตถาน ๑ 
อรูปกรรมฐาน ๔

ก็สมถกรรมฐานน้ีมีอารมณ์มากถงึ ๔๐ ทศั น้ันท่านแสดงไว้โดยสมควรแก่จริต
ของโยคาวจรบุคคล เพราะบุคคลย่อมมีจริตต่างๆ กันถึง ๖ ประการคือ

(๑) โยคาวจรที่เป็นราคจริต มากไปด้วยความก�าหนัดยินดีในเบญจกามคุณ
ควรเจริญอสุภะ ๑๐ และกายคตาสติเป็นอารมณ์ จึงเป็นที่สบาย

(๒) โยคาวจรที่เป็นโทสจริต มักโกรธมักประทุษร้าย ควรเจริญพรหมวิหาร ๔  
และวรรณกสิณ ๔ คือ นีลกสิณ ๑ ปีตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ ๑ โอทาตกสิณ ๑  
จึงเป็นที่สบาย
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(๓) - (๔) โยคาวจรที่เป็นโมหจริต มักลุ่มหลงมาก กับที่เป็นวิตกจริตมัก 
ตรึกตรองมาก ควรเจริญอานาปานสติกรรมฐาน จึงเป็นที่สบาย

(๕) โยคาวจรที่เป็นสัทธาจริต มักเช่ือคนพูดง่ายๆ ควรเจริญพุทธานุสสติ  
ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จาคานุสสติ และเทวตานุสสติ จึงเป็นที่สบาย

(๖) โยคาวจรทีเ่ป็นพทุธจิริต มากไปด้วยปัญญา ควรเจริญมรณัสสต ิอปุสมานุสสติ  
อาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน จึงเป็นที่สบาย

ส่วนกรรมฐานที่เหลือ ๑๐ ประการ คือ รูปกสิณ ๔ ได้แก่ ปฐวี-อาโป-เตโช-
วาโยกสิณ อรูปกสิณ ๒ คือ อาโลกกสิณ และอากาสกสิณ และอรูปกรรมฐาน ๔ 
ย่อมเป็นที่สบายแก่จริตทั้งปวง

จะแสดงวปัิสสนากรรมฐานสบืไป ในวปัิสสนากรรมฐาน ท่านแบ่งเป็น ๔ ประเภท 
คือ วิสุทธิ ๑ วิโมกข์ ๑ อริยบุคคล ๑ สมาบัติ ๑

วสิทุธ ิน้ันแจกออกเป็น ๗ ประการ คอื สลีวสิทุธ ิ๑ จิตตวสิทุธ ิ๑ ทฏิฐวิสิทุธ ิ๑  
กังขาวิตรณวิสุทธิ ๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ๑ ญาณทัสสนวิสุทธิ ๑

วิโมกข์ นั้นแจกออกเป็น ๓ ประการ คือ สุญญตวิโมกข์ ๑ อนิมิตตวิโมกข์ ๑  
อัปปณิหิตวิโมกข์ ๑

บุคคลนั้น ท่านจ�าแนกออกเป็นอริยบุคคล ๘ จ�าพวก มีพระโสดามรรคบุคคล
เป็นต้น พระอรหัตตผลบุคคลเป็นที่สุด

สมาบัติ น้ัน ท่านจ�าแนกเป็นรูปสมาบัติ ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เป็นสมาบัติ  
๘ ประการ ด้วยประการฉะนี้แล
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๒๓.

วิธีเจริญกรรมฐานภาวนา

จะแสดงวิธีเจริญกรรมฐานภาวนาเพื่อโยคาวจรกุลบุตรได้อาศัยศึกษาและ
ปฏิบตัสิบืไป โยคาวจรผู้ใดจะเจริญกรรมฐานภาวนา พงึตรวจดูจริตของตนให้รู้ชัดว่า 
ตนเป็นคนมีจริตอย่างใดแน่นอนก่อน แล้วพงึเลอืกเจริญกรรมฐานอนัเป็นทีส่บายแก่
จริตนั้นๆ ดังได้แสดงไว้แล้วนั้นเถิด

อน่ึง พงึทราบค�าก�าหนดความดงัต่อไปน้ีไว้เป็นเบือ้งต้นก่อน คอื บริกรรมนิมติ  
หมายเอาอารมณ์ของกรรมฐานทีน่�ามาก�าหนดพจิารณา อคุคหนิมติ หมายเอาอารมณ์
ของกรรมฐานอันปรากฏขึ้นในมโนทวารขณะที่ก�าลังท�าการเจริญภาวนาอยู่อย่าง 
ชดัแจ้งคล้ายเหน็ด้วยตาเน้ือ ปฏิภาคนิมติ หมายเอาอารมณ์ของกรรมฐานอนัปรากฏ
แจ่มแจ้งแก่ใจของผู้เจริญภาวนายิง่ขึน้กว่าอคุคหนิมติ และพงึทราบล�าดบัแห่งภาวนา
ดงัน้ี บริกรรมภาวนา หมายการเจริญกรรมฐานในระยะแรกเร่ิมใช้สตปิระคองใจก�าหนด
พิจารณาในอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่ง อุปจารภาวนา หมายการเจริญกรรมฐาน
ในขณะเมือ่อคุคหนิมิตเกดิปรากฏในมโนทวาร อปัปนาภาวนา หมายการเจริญภาวนา 
ในขณะเมื่อปฏิภาคนิมิตปรากฏ จิตเป็นสมาธิแนบเนียน มีองค์ฌานปรากฏขึ้นครบ 
บริบูรณ์

บริกรรมภาวนาได้ทั่วไปในกรรมฐานทั้งปวง อุปจารภาวนาได้ในกรรมฐาน ๑๐ 
ประการ คือ อนุสสติ ๘ ตั้งแต่พุทธานุสสติ ถึงมรณัสสติ กับอาหาเรปฏิกูลสัญญา
และจตธุาตวุวตัถาน เพราะเป็นกรรมฐานสขุมุละเอยีดยิง่นัก ส่วนอปัปนาภาวนาน้ันได้ 
ในกรรมฐาน ๓๐ คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อานาปานสติ ๑ กายคตาสติ ๑  
พรหมวิหาร ๔ และอรูปกรรมฐาน ๔

กรรมฐาน ๑๑ คือ อสุภะ ๑๐ กับกายคตาสติ ๑ ให้ส�าเร็จเพียง รูปาวจร 
ปฐมฌาน พรหมวหิาร ๓ คือ เมตตา กรุณา มทุติา ให้ส�าเร็จรูปาวจรฌานทัง้ ๔ ประการ 
อุเบกขาพรหมวิหารให้ส�าเร็จแต่ปัญจมรูปาวจรฌานอย่างเดียว อรูปกรรมฐาน ๔  
ให้ส�าเร็จแต่อรูปาวจรฌานอย่างเดียวฯ
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(๑) วิธีเจริญปฐวีกสิณ 

กุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญกรรมฐานภาวนาอันชื่อว่าปฐวีกสิน พึงตัด
ปลิโพธกังวลห่วงใยน้อยใหญ่เสียให้สิ้นแล้วไปยังที่เงียบสงัด เพ่งพิจารณาดินที่ตน
ตกแต่งเป็นดวงกสิณเป็นอารมณ์ หรือจะเพ่งพิจารณาดินที่แผ่นดินหรือที่ลานข้าว
เป็นต้นเป็นอารมณ์กไ็ด้ เม่ือจะพจิารณาดนิทีม่ไิด้ตกแต่งไว้เป็นดวงกสณิน้ัน พงึก�าหนด 
ให้มีที่สุดโดยกลมเท่าตะแกรงกว้างคืบ ๔ น้ิวเป็นอย่างใหญ่ เท่าขอบปากขันเป็น 
อย่างเลก็ อย่าก�าหนดให้ใหญ่หรือเลก็กว่าก�าหนดน้ี แล้วพงึบริกรรมภาวนาว่า ปฐวีๆ  ดนิๆ  
ดงัน้ีร�า่ไป ถ้ามวีาสนาบารมีเคยได้สัง่สมอบรมมาแต่ชาตก่ิอนๆ แล้วกอ็าจได้ส�าเร็จฌาน  
ถ้าหาวาสนาบารมมีไิด้ กย็ากทีจ่ะส�าเร็จฌานด้วยการเพ่งแผ่นดินอย่างว่าน้ี จ�าจะต้อง
ท�าเป็นดวงกสณิ เมือ่จะท�า พงึหาดนิสแีดงดงัแสงพระอาทติย์แรกอทุยัมาท�า อย่าท�าใน
ที่คนสัญจรไปมาพลุกพล่าน พึงท�าในที่สงัดเป็นที่ลับที่ก�าบังดวงกสิณนั้น จะท�าตั้งไว้ 
กะที่ทีเดียวหรือจะท�าชนิดยกไปได้ก็ตาม ดินที่จะท�าดวงกสิณนั้นพึงช�าระให้หมดจด
ท�าเป็นวงกลมกว้างคืบ ๔ น้ิว ขัดให้ราบเสมอดังหน้ากลอง พึงปัดกวาดที่น้ันให้
เตียนสะอาดปราศจากหยากเยื้อเฟื้อฝอย แล้วพึงช�าระกายให้หมดเหงื่อไคล เมื่อจะ 
น่ังภาวนาพงึน่ังบนตัง่ทีม่เีท้าสงู คบื ๔ น้ิว น่ังห่างดวงกสณิออกไปประมาณ ๒ ศอกคบื  
พึงนั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ผินหน้าไปทาง 
ดวงกสิณ แล้วพึงพิจารณาโทษกามคุณต่างๆ และตั้งจิตใจให้ดีในฌานธรรมอันเป็น 
อบุายทีจ่ะยกตนออกจากามคณุและจะล่วงพ้นกองทกุข์ทัง้ปวง แล้วพงึระลกึถงึพทุธคณุ  
ธรรมคุณ สังฆคุณ ยังปรีดาปราโมทย์ให้เกิดขึ้น แล้วพึงท�าจิตให้เคารพรักใคร่ใน
พิธีทางปฏิบัติให้มั่นใจว่าปฏิบัติดังนี้ได้ชื่อว่า เนกขัมมปฏิบัติ พระอริยเจ้าทั้งหลาย 
มพีระพทุธเจ้าเป็นต้น จะได้ละเว้นหามไิด้ ล้วนแต่ปฏบิตัดิงัน้ีทกุๆ พระองค์ คร้ันแล้ว 
พงึตัง้จิตว่า เราจะได้เสวยสขุอนัเกดิแต่วเิวกด้วยปฏบิตัอินัน้ีโดยแท้ ยังความอตุสาหะ
ให้เกิดขึ้นแล้วจึงลืมจักษุขึ้นดูดวงกสิณ เมื่อลืมจักษุข้ึนน้ัน อย่าลืมข้ึนให้กว้างนัก  
จะล�าบากจักษุ อน่ึง มณฑลกสิณจะปรากฏแจ้งเกินไป คร้ันลืมจักษุขึ้นน้อยนัก
มณฑลกสณิกจ็ะไม่ปรากฏแจ้ง จิตทีจ่ะถอืเอากสณินิมติเป็นอารมณ์น้ันกจ็ะย่อหย่อน
ท้อถอยเกยีจคร้านไป เหตฉุะน้ี พงึลมืจักษุขนาดส่องเงาหน้าในกระจก อน่ึง เมือ่แลด ู
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ดวงกสิณนั้นอย่าพิจารณาสี พึงก�าหนดว่าสิ่งนี้เป็นดินเท่านั้น แต่สีดินนั้นจะละเสีย 
ก็มิได้เพราะว่าสีกับดวงกสิณเน่ืองกันอยู่ ดูดวงกสิณก็เป็นอันดูสีอยู่ด้วย เหตุฉะน้ี
พึงรวมดวงกสิณกับสีเข้าด้วยกัน แลดูดวงกสิณกับสีนั้นให้พร้อมกัน ก�าหนดว่าสิ่งนี้ 
เป็นดิน แล้วจึงบริกรรมภาวนาว่า ปฐวีๆ  ดนิๆ ดงัน้ีร�า่ไป ร้อยคร้ังพนัคร้ัง เมือ่กระท�า 
บริกรรมภาวนาว่า ปฐวีๆ อยู่น้ัน อย่าลมืจักษุเป็นนิตย์ พงึลมืจักษุดอูยูห่น่อยหน่ึงแล้ว
หลับลงเสีย หลับลงสักหน่อยแล้วพึงลืมขึ้นมาดูอีก พึงปฏิบัติโดยท�านองนี้ไปจนกว่า
จะได้อคุคหนิมิต กก็สณินิมติอนัเป็นอารมณ์ทีต่ัง้แห่งจิตในขณะเม่ือท�าบริกรรมภาวนา
ชือ่ว่า บริกรรมนิมติ กริิยาทีท่�าการบริกรรมว่าปฐวน้ัีนช่ือว่า บริกรรมภาวนา เม่ือตัง้จิต 
ในกสิณนิมิตกระท�าบริกรรมว่า ปฐวีๆ น้ัน ถ้ากสิณนิมิตมาปรากฏในมโนทวาร  
หลับจักษุลงกสิณนิมิตก็ปรากฏอยู่ในมโนทวาร ดังลืมจักษุแล้วกาลใด ชื่อว่าได ้
อคุคหนิมิต ณ กาลน้ัน เมือ่ได้อคุคหนิมติแล้ว พงึตัง้จิตไว้ในอคุคหนิมิตน้ันก�าหนด
ให้ยิ่งวิเศษขึ้นไป เมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้ก็จะข่มนิวรณธรรมโดยล�าดับๆ กิเลสก็จะสงบ
ระงับจากสันดาน สมาธิก็จะแก่กล้าเป็นอุปจารสมาธิ ปฏิภาคนิมิตก็จะปรากฏข้ึน  
อคุคหนิมติกบัปฏภิาคนิมติมีลกัษณะต่างกนั คอือคุคหนิมติยงัประกอบด้วยกสณิโทษ 
คือยังปรากฏเป็นสีดินอยู่อย่างน้ัน ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏบริสุทธิ์งดงามดัง 
แว่นกระจกทีบ่คุคลถอดออกจากฝักจากถงุฉะน้ัน จ�าเดมิแต่ปฏภิาคนิมติเกดิขึน้แล้ว
นิวรณ์ทั้งสิ้นก็ระงับไป จิตก็ตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิ ส�าเร็จเป็นกามาพจรสมาธิภาวนา  
เมื่อได้อุปจารสมาธิแล้ว ถ้าพากเพียรพยายามต่อขึ้นไปไม่หยุดหย่อนก็จะได้ส�าเร็จ 
อปัปนาสมาธซิึง่เป็นรูปาวจรฌาน และเม่ือกระท�าเพยีรจนบรรลถุงึอปัปนาฌานเกดิขึน้ 
ในสนัดานแล้วกพ็งึก�าหนดไว้ว่า (๑) เราประพฤตอิริิยาบถอย่างน้ีๆ (๒) อยูใ่นเสนาสนะ 
อย่างน้ีๆ (๓) โภชนาหารอนัเป็นทีส่บายอย่างน้ีๆ จึงได้ส�าเร็จฌาน การทีใ่ห้ก�าหนดไว้น้ี 
เผ่ือว่าฌานเสือ่มไปกจ็ะได้เจริญสบืต่อไปใหม่โดยวธิเีก่า ฌานทีเ่สือ่มไปน้ันกจ็ะเกดิข้ึน 
ได้โดยง่ายในสนัดานอกี คร้ันเมือ่ได้ส�าเร็จปฐมฌานแล้ว พงึปฏิบตัใินปฐมฌานน้ันให้ 
ช�านาญคล่องแคล่วด้วยดีก่อนแล้วจึงเจริญทุติยฌานสืบต่อขึ้นไป ก็ปฐมฌาน 
ทีจ่ะช�านาญคล่องแคล่วด้วยดต้ีองประกอบด้วยวสทีัง้ ๕ คอื (๑) อาวชัชนวส ีช�านาญ 
คล่องแคล่วในการนึก ถ้าปรารถนาจะนึกถึงองค์ฌานที่ตนได้ก็นึกได้เร็วพลัน มิได้ 
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เน่ินช้า มิต้องนานถงึชวนจิตที ่๔-๕ ตกลง ยงัภวงัค์จิต ๒-๓ ขณะถงึองค์ฌานทีต่นได้ 
(๒) สมาปัชชนวส ีคือ ช�านาญคล่องแคล่วในการทีจ่ะเข้าฌาน อาจเข้าฌานได้ในล�าดบั 
อาวัชชนจิต อันพิจารณาซึ่งอารมณ์คือปฏิภาคนิมิตมิได้เนิ่นช้า (๓) อธิษฐานวสี คือ 
ช�านาญในอนัด�ารงรักษาฌานจิตไว้มใิห้ตกภวงัค์ ตัง้ฌานจิตไว้ได้ตามก�าหนด ปรารถนา 
จะตัง้ไว้นานเท่าใดกต็ัง้ไว้ได้นานเท่าน้ัน (๔) วฏุฐานวส ีคือช�านาญคล่องแคล่วในการ 
ออกจากฌาน ก�าหนดไว้ว่าเวลานั้นๆ จะออกก็ออกได้ตามก�าหนด ไม่คลาดเวลาที่ 
ก�าหนดไว้ (๕) ปัจจเวกขณวส ีคอื ช�านาญคล่องแคล่วในการพจิารณาองค์ฌานทีต่นได้ 
อย่างรวดเร็ว มิได้เนิ่นช้า ถ้าไม่ช�านาญในปฐมฌานแล้วอย่าพึงเจริญทุติยฌานก่อน 
ต่อเมื่อช�านิช�านาญคล่องแคล่วในปฐมฌานด้วยวสีทั้ง ๕ ดังกล่าวแล้ว จึงควรเจริญ 
ทุติยฌานสืบต่อขึ้นไป เมื่อช�านาญในทุติยฌานจึงเจริญตติยฌาน จตุตถฌาน และ 
ปัจมฌาน ขึ้นไปตามล�าดับ

องค์ของฌานเป็นดังนี้ ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก ความตรึกคิดมีลักษณะ
ยกจิตขึ้นสู่อารมณ์เป็นองค์ที่ ๑ วิจาร ความพิจารณามีลักษณะไตร่ตรองอารมณ์
เป็นองค์ที่ ๒ ปีติ เจตสิกธรรมที่ยังกายและจิตใจให้อิ่มเต็มมีประเภท ๕ คือ (๑)  
ขุททกาปีติ กายและจิตอิ่มจนขนพองชูชันท�าให้น�้าตาไหล (๒) ขณิกาปีติ กายและ
จิตอิ่มมีแสงสว่างดังฟ้าแลบปรากฏในจักษุทวาร (๓) โอกกันติกาปีติ กายและจิตอิ่ม
ปรากฏดั่งคลื่นและละลอกคลื่นท�าให้ไหวให้สั่น (๔) อุพเพงคาปีติ กายและจิตอิ่ม 
และกายเบาเลื่อนลอยไปได้ (๕) ผรณาปีติ กายและจิตอิ่มเย็นสบายซาบซ่าน 
ทั่วสรรพางค์กาย ปีติทั้ง ๕ นี้ อันใดอันหนึ่งเป็นองค์ท่ี ๓ สุขอันเป็นไปในกายและ
จิตเป็นองค์ที ่๔ และเอกคัคตา ความทีจิ่ตมอีารมณ์เดียวไม่ฟุง้ซ่านไปมา จัดเป็นองค์ 
ครบ ๕ ฌานที่พร้อมด้วยองค์ ๕ นี้ชื่อว่า ปฐมฌาน ทุติยฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข  
เอกัคคตา ตตยิฌาน มีองค์ ๒ คอื สขุ เอกคัคตา จตตุถฌาน มอีงค์ ๒ คอื เอกคัคตา  
อุเบกขา น้ีจัดโดยฌานจตุกกนัย ถ้าจัดโดยฌานปัญจกนัยเป็นดังน้ี ปฐมฌาน 
มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ทุติยฌาน มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข 
เอกัคคตา ตติยฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา จตุตถฌาน มีองค์ ๒ คือ สุข 
เอกัคคตา ปัญจมณาน มีองค์ ๒ คือ เอกัคคตา อุเบกขา
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กุลบุตรผู้เจริญกสิณน้ีอาจได้ส�าเร็จฌานสมาบัติโดยจตุกกนัย หรือปัญจกนัย
ดังกล่าวมานี้

(๒) วิธีเจริญอาโปกสิณ

 โยคาวจรกลุบตุรผู้มศีรัทธาปรารถนาจะเจริญอาโปกสณิ ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารม ี
เคยได้สัง่สมอาโปกสณิมาแต่ชาตก่ิอนๆ แล้ว ถงึจะมิได้ตกแต่งกสณิเลย เพยีงแต่เพ่ง
ดนู�า้ในทีใ่ดทีห่น่ึง เช่น ในสระในบ่อ กอ็าจส�าเร็จอคุคหนิมิตและปฏภิาคนิมิตโดยง่าย 
ถ้ากุลบุตรอันหาวาสนาบารมีในอาโปกสิณมิได้พึงเจริญอาโปกสิณในปัจจุบันชาติน้ี  
กพ็งึท�าอาโปกสณิด้วยน�า้ทีใ่สบริสทุธิ ์เอาน�า้ใส่ภาชนะ เช่น บาตรหรือขนัให้เตม็เพยีง 
ขอบปาก ยกไปตัง้ไว้ในทีก่�าบงั ตัง้ม้าสีเ่หลีย่มสงูคืบ ๔ น้ิว กระท�าพธิทีัง้ปวงโดยท�านองที ่
กล่าวไว้ในวิธเีจริญปฐวกีสณิน้ันเถดิ ค�าบริกรรมภาวนาในอาโปกสณิว่า อาโปๆ น�า้ๆ 
พงึบริกรรมดงัน้ีร�า่ไปร้อยคร้ังพนัคร้ังจนกว่าจะได้ส�าเร็จอคุคหนิมติ ปฏภิาคนิมติ และ 
อปัปนาฌาน โดยล�าดบั กอ็คุคหนิมติในอาโปกสณิน้ีปรากฏดจุไหวๆ กระเพือ่มๆ อยู่ 
ถ้าน�้าน้ันประกอบด้วยกสิณโทษคือเจือปนด้วยเปลือกตมหรือฟอง ก็จะปรากฏใน 
อคุคหนิมติด้วย ส่วนปฏิภาคนิมติปราศจากกสณิโทษ เป็นดจุกาบข้ัวตาลแก้วมณีทีจ่ะ 
ประดิษฐานในอากาศ มิฉะน้ัน ดุจมณฑลแว่นแก้วมณี เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแล้ว  
โยคาวจรกลุบตุรท�าปฏภิาคนิมติให้เป็นอารมณ์ บริกรรมไปว่า อาโปๆ น�า้ๆ ดงัน้ี จะได้ 
ถึงจตุตถฌานหรือปัญจมฌานตามล�าดับ

(๓) วิธีเจริญเตโชกสิณ

โยคาวจรกุลบุตรผู้มีวาสนาบารมีเคยเจริญเตโชกสิณมาแล้วในชาติก่อน 
เพยีงแต่เพ่งเปลวไฟในทีใ่ดทีห่น่ึง บริกรรมภาวนาว่า เตโชๆ ไฟๆ ดงัน้ี กอ็าจได้ส�าเร็จ 
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยง่าย ถ้าผู้ไม่เคยบ�าเพ็ญมาแต่ชาติก่อนปรารถนาจะ
เจริญเตโชกสณิ พงึหาไม้แก่นทีส่นดีมาตากไว้ให้แห้ง บัน่ออกไว้เป็นท่อนๆ แล้วน�าไป 
ใต้ต้นไม้หรือทีใ่ดทีห่น่ึงซึง่เป็นทีท่ีส่มควร แล้วกองฟืนเป็นกองๆ ดงัจะอบบาตร จุดไฟ 
เข้าให้รุ่งเรือง แล้วเอาเสือ่ล�าแพน หรือแผ่นหนัง หรือแผ่นผ้า มาเจาะเป็นช่องกลมกว้าง
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ประมาณคืบ ๔ น้ิว แล้วเอาขงึไว้ตรงหน้า น่ังตามพธิทีีก่ล่าวไว้ในปฐวกีสณิ แล้วตัง้จิต 
ก�าหนดว่า อันนี้เป็นเตโชธาตุ แล้วจึงบริกรรมว่า เตโชๆ ไฟๆ ดังนี้ร�่าไปจนกว่าจะได้ 
ส�าเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยล�าดับไป

อคุคหนิมติในเตโชกสณิน้ี ปรากฏดจุเปลวเพลงิลกุไหม้ไหวๆ อยูเ่สมอ ถ้ามไิด้ท�า
ดวงกสณิ พจิารณาไฟในเตาเป็นต้น เมือ่อคุคหนิมติเกดิขึน้ กสณิโทษกจ็ะปรากฏด้วย 
เช่น ท่อนฟืนที่ไฟติดอยู่ หรือกองถ่าน เถ้า ควัน ก็จะปรากฏด้วย ส่วนปฏิภาคนิมิต 
ปรากฏมิได้หวัน่ไหว จะปรากฏดุจท่อนผ้าก�าพลแดงอันประดษิฐานอยูบ่นอากาศ หรือ
เหมอืนกาบขัว้ตาลทองค�า ฉะน้ัน เมือ่ปฏภิาคนิมติปรากฏแล้ว โยคาวจรกจ็ะได้ส�าเร็จ
ฌานตามล�าดับจนถึงจตุตถฌาน ปัญจมฌาน 

(๔) วิธีเจริญวาโยกสิณ

ให้เพ่งลมทีพ่ดัอนัปรากฏอยูท่ีย่อดอ้อย ยอดไผ่ ยอดไม้ หรือปลายผม ทีถ่กูลม
พัดไหวอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วพึงตั้งสติไว้ว่า ลมพัดต้องในที่นี้ หรือลมพัดเข้ามา 
ในช่องหน้าต่าง หรือช่องฝา ถูกต้องกายในทีใ่ดกพ็งึตัง้สตไิว้ในทีน้ั่น แล้วพงึบริกรรมว่า  
วาโยๆ ลมๆ ดังนี้ร�่าไปจนกว่าจะส�าเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตใน
วาโยกสณิน้ี จะปรากฏไหวๆ เหมอืนไอแห่งข้าวปายาสอนับคุคลปลงลงจากเตาใหม่ๆ  
ปฏิภาคนิมิตจะปรากฏอยู่เป็นอันดีมิได้หวั่นไหว เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแล้ว โยคาวจร
กุลบุตรก็จะได้ส�าเร็จฌานโดยล�าดับ

(๕) วิธีเจริญนีลกสิณ

โยคาวจรกลุบตุรผู้มศีรัทธาปรารถนาจะเจริญนีลกสณิ พงึพจิารณานิมติสเีขยีว
เป็นอารมณ์ ถ้าเป็นผู้มวีาสนาบารมเีคยได้เจริญนีลกสณิมาแต่ชาตก่ิอนๆ แล้ว เพยีงแต่ 
เพ่งดูดอกไม้สเีขยีวหรือผ้าเขยีวเป็นต้น กอ็าจได้อคุคหนิมติและปฏภิาคนิมติ ส่วนผู้พึง่ 
จะเจริญนีลกสณิในชาตปัิจจุบนัน้ี พงึท�าดวงกสณิก่อน พงึเอาดอกไม้อย่างใดอย่างหน่ึง 
ที่มีสีเขียวล้วนอย่างเดียวมาล�าดับลงในผอบหรือฝากล่องให้เสมอขอบปาก อย่าให้
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เกสรแลก้านปรากฏ ให้แลเห็นแต่กลีบสีเขียวอย่างเดียว หรือจะเอาผ้าเขียวขึงลงที ่
ขอบปากผอบหรือฝากล่อง ท�าให้เสมอดังหน้ากลองกไ็ด้ หรือจะเอาของทีเ่ขียว เช่น คราม  
เป็นต้น มาท�าเป็นดวงกสิณเหมือนอย่างปฐวีกสิณก็ได้

เมือ่ท�าดวงกสณิเสร็จแล้ว พงึปฏิบตัพิธิโีดยท�านองทีก่ล่าวไว้ในปฐวกีสณิน้ันเถดิ  
พึงบริกรรมภาวนาว่า นีล�ๆ เขียวๆ ดังนี้ร�่าไป จนกว่าอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตจะ
เกดิขึน้ อคุคหนิมติในนีลกสณิน้ีมกีสณิโทษอนัปรากฏ ถ้ากสนิน้ันกระท�าด้วยดอกไม้ 
กเ็หน็ เกสร ก้าน ระหว่างกลบีปรากฏ ส่วนปฏิภาคนิมติจะปรากฏดจุกาบขัว้ตาลแก้วมณี 
ตั้งอยู่ในอากาศ เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแล้ว อุปจารฌาน และอัปปนาฌาน ก็จะเกิด 
ดังกล่าวแล้วในปฐวีกสิณ

(๖-๗-๘) วิธีเจริญปีตกสิณ-โลหิตกสิณ-โอทาตกสิณ

วธิเีจริญกสณิ ๓ น้ี เหมือนกันกับนีลกสณิทกุอย่าง ปีตกสณิ เพ่งสเีหลอืง บริกรรม
ว่า ปีตก�ๆ เหลืองๆ โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง บริกรรมว่า โลหิต�ๆ แดงๆ โอทาตกสิณ  
เพ่งสีขาว บริกรรมว่า โอทาต�ๆ ขาวๆ ดังน้ีร�่าไป จนกว่าจะเกิดอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิต ลักษณะอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็เหมือนในนีลกสิณ ต่างกันแต่สี 
อย่างเดียวเท่านั้น

(๙) วิธีเจริญอาโลกกสิณ

โยคาวจรกุลบุตรผู้จะเจริญอาโลกกสิณน้ี ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเคยได้เจริญ
มาแต่ชาติก่อนๆ แล้ว เพียงแต่เพ่งดูแสงพระจันทร์หรือแสงพระอาทิตย์หรือแสงไฟ 
อนัส่องเข้ามาตามช่องฝาหรือช่องหน้าต่างเป็นต้น ทีป่รากฏเป็นวงกลมอยูท่ีฝ่าหรือทีพ่ืน้
น้ันๆ กอ็าจส�าเร็จอคุคหนิมติและปฏภิาคนิมติโดยง่าย ส่วนโยคาวจรทีพ่ึง่จะเจริญกสณิ 
ในชาตปัิจจุบนัน้ี เมือ่จะเจริญต้องท�าดวงกสณิก่อน พงึหาหม้อมาเจาะให้เป็นช่องกลม
ประมาณคืบ ๔ นิ้ว เอาประทีปตามไว้ข้างใน ปิดปากหม้อเสียให้ดี ผินช่องหม้อไป
ทางฝา แสงสว่างที่ออกทางช่องหม้อก็จะปรากฏเป็นวงกลมอยู่ที่ฝา พึงนั่งพิจารณา
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ตามวิธีที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณ บริกรรมว่า อาโลโกๆ แสงสว่างๆ ดังนี้ร�่าไป จนกว่า
จะได้ส�าเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอาโลกกสิณน้ี ปรากฏดุจ
วงกลมอันปรากฏที่ฝานั้นแล ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏผ่องใสเป็นแท่งทึบดังดวงแห่ง 
แสงสว่างฉะนั้น

(๑๐) วิธีเจริญอากาศกสิณ

โยคาวจรกุลบุตรผู้ปรารถนาจะเจริญอากาศกสิณนี้ ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเคย
สั่งสมมาแล้วแต่ชาติก่อน เพียงแต่เพ่งดูช่องฝา ช่องดาน หรือช่องหน้าต่าง เป็นต้น  
กอ็าจส�าเร็จอคุคหนิมติและปฏภิาคนิมติโดยง่าย ถ้าไม่มวีาสนาบารมใีนกสณิข้อน้ีมาก่อน 
ต้องท�าดวงกสิณก่อน เมื่อจะท�าดวงกสิณ พึงเจาะฝาเจาะแผ่นหนังหรือเสื่อล�าแพน 
ให้เป็นวงกลมกว้างคืบ ๔ นิ้ว ปฏิบัติการทั้งปวงโดยท�านองที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณ 
บริกรรมว่า อากาโสๆ อากาศๆ ดังนี้ร�่าไปจนกว่าจะเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต
น้ันเถิด อุคคหนิมิตในอากาศกสิณน้ีปรากฏรูปวงกลมอากาศแต่มีที่สุดฝาเป็นต้น
เจือปนอยู่บ้าง ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นวงกลมอากาศเท่ากับวงกสิณเด่นอยู ่
และสามารถแผ่ออกให้ใหญ่ได้ตามต้องการ

(๑๑) วิธีอุทธุมาตกอสุภกรรมฐาน

โยคาวจรกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญกรรมฐานน้ี พึงไปสู่ที่พิจารณา 
อุทธุมาตกอสุภนิมิต อย่าไปใต้ลม พึงไปเหนือลม ถ้าทางข้างเหนือลมมีรั้วและหนาม 
กัน้อยูห่รือมโีคลนตมเป็นต้น ก็พงึเอาผ้าหรือมือปิดจมกูไป เมือ่ไปถงึแล้วอย่าเพิง่แลดู 
อสภุนิมติก่อน พึงก�าหนดทศิก่อน ยืนอยู่ในทศิใดเหน็ซากอสภุะไม่ถนัด น�า้จิตไม่ควร 
แก่ภาวนากรรม พึงเว้นทศิน้ันเสยี อย่ายนืในทศิน้ัน พงึไปยนืในทศิทีเ่หน็ซากอสภุะถนัด  
น�้าจิตก็ควรแก่กรรมฐาน อนึ่ง อย่ายืนในที่ใต้ลม กลิ่นอสุภะจะเบียดเบียน อย่ายืน
ข้างเหนือลม หมูอ่มนุษย์ทีส่งิอยูใ่นซากอสภุะจะโกรธเคอืง พงึหลกีเลีย่งเสยีสกัหน่อย 
อน่ึง อย่ายืนใกล้นักไกลนัก ยืนไกลนักซากอสภุะไม่ปรากฏแจ้ง ยนืใกล้นักจะไม่สบาย
เพราะกลิน่อสภุะและปฏกิลูด้วยซากศพ ยนืชดิเท้านัก ชดิศีรษะนัก จะไม่ได้เหน็ซาก 
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อสภุะหมดทัง้กาย พึงยนืในทีท่่ามกลางตวัอสภุะในทีท่ีส่บาย เมือ่ยนือยูด่งัน้ี ถ้าก้อนศลิา 
จอมปลวกต้นไม้หรือกอหญ้าเป็นต้น ปรากฏแก่จักษุ จะเลก็ใหญ่ ขาวด�า ยาวสัน้ สงูต�า่ 
อย่างใด ก็พึงก�าหนดรู้อย่างนั้นๆ แล้วต่อไปพึงก�าหนดอุทธุมาตกอสุภะโดยอาการ  
๖ อย่าง คือ สี เภท สัณฐาน ทิศ ที่ตั้ง และปริเฉท ก�าหนดสีของอสุภะนี้เป็นร่างกาย
ของคนด�าคนขาวเป็นต้น ก�าหนดเภท นั้นคือก�าหนดว่าซากอสุภะนี้เป็นร่างกายของ
คนที่ตั้งอยู่ในปฐมวัย มัชฌิมวัย ปัจฉิมวัย ก�าหนดสัณฐาน นั้นคือก�าหนดว่านี่เป็น
สณัฐานศรีษะ - ท้อง - สะเอว - เป็นต้น ก�าหนดทศิ น้ันคอืก�าหนดว่าในซากอสภุะน้ี 
มทีศิ ๒ คอื ทศิเบือ้งต�า่-เบือ้งบน ท่อนกายตัง้แต่นาภลีงมาเป็นทศิเบือ้งต�า่ ตัง้แต่นาภี
ขึ้นไปเป็นทิศเบื้องบน ก�าหนดที่ตั้ง นั้นคือก�าหนดว่ามืออยู่ข้างนี้ เท้าอยู่ข้างนี้ ศีรษะ
อยู่ข้างนี้ ท่ามกลางกายอยู่ที่นี้ ก�าหนดปริเฉท นั้นคือก�าหนดว่าซากอสุภะนี้มีก�าหนด
ในเบื้องต�่าด้วยพื้นเท้า มีก�าหนดในเบื้องบนคือปลายผม มีก�าหนดในเบื้องขวางด้วย
หนังเตม็ไปด้วยเคร่ืองเน่า ๓๑ ส่วน โยคาวจรพงึก�าหนดพจิารณอทุธมุาตกอสภุนิมติน้ี 
ได้เฉพาะแต่ซากอสุภะอันเป็นเพศเดียวกับตน คือถ้าเป็นชายก็พึงพิจารณาเฉพาะแต่
เพศชายอย่างเดียว

เมื่อพิจารณาอุทธุมาตกอสุภะน้ัน จะน่ังหรือยืนก็ได้ แล้วพึงพิจารณาให้เห็น
อานิสงส์ในอสภุกรรมฐาน พงึส�าคญัประหน่ึงดวงแก้วตัง้ไว้ซึง่ความเคารพรักใคร่ยิง่นัก  
ผูกจิตไว้ในอารมณ์คืออสุภะน้ันไว้ให้มั่น ด้วยคิดว่าอาตมาจะได้พ้นจากชาติ ชรา 
มรณะ ทกุข์ ด้วยวธิปีฏบิตัดิงัน้ีแล้ว พงึลมืจักษุขึน้แลดูอสภุะถอืเอาเป็นนิมิต แล้วเจริญ
บริกรรมภาวนาไปว่า อุทฺธุมาตก� ปฏิกูล� ซากศพพองขึ้นเป็นของน่าเกลียดดังนี้ร�่าไป
ร้อยคร้ังพนัคร้ัง ลมืจักษุดแูล้วพงึหลบัจักษุ พจิารณาท�าอยูด่งัน้ีเร่ือยไป จนเม่ือหลบั 
จักษุดูก็เห็นอสุภะเหมือนเมื่อลืมจักษุดูเม่ือใด ช่ือว่าได้อุคคหนิมิตในกาลเมื่อน้ัน 
ครั้นได้อุคคหนิมิตแล้วถ้าไม่ละความเพียรพยายามก็จะได้ปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิต
ปรากฏเหน็เป็นของพงึเกลยีดพงึกลวั และแปลกประหลาดยิง่นัก ปฏภิาคนิมติปรากฏ
ดุจบุรุษมีกายอันอ้วนพี กินอาหารอิ่มแล้วนอนอยู่ฉะน้ัน เมื่อได้ปฏิภาคนิมิตแล้ว 
นิวรณธรรมทัง้ ๕ มีกามฉันทะเป็นต้น กป็ราศจากสนัดาน ส�าเร็จอปุจารฌาน อปัปนาฌาน 
และความช�านาญแคล่วคล่องในฌานโดยล�าดับไป
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(๑๒) วิธีเจริญวินีลกอสุภกรรมฐาน

วนีิลกอสภุะน้ัน คอืซากศพก�าลงัพองเขยีว วธิปีฏบิตัทิัง้ปวงเหมือนในอทุธมุาตก- 
อสุภะ แปลกแต่ค�าบริกรรมว่า วีนีลก� ปฏิกูล� อสุภะขึ้นพองเขียวน่าเกลียดดังน้ี  
อุคคหนิมิตในอสุภะน้ีปรากฏมีสีต่างๆ แปลกกัน ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นสีแดง  
ขาว เขียว เจือกัน

(๑๓) วิธีเจริญวิบุพพกอสุภกรรมฐาน

วบิพุพกอสภุะน้ี คือซากศพมีน�า้หนองไหล วธิปีฏบิตัเิหมอืนในอทุธมุาตกอสภุะ
ทกุประการ แปลกแต่ค�าบริกรรมว่า วปิพุพฺก� ปฏิกลู� ซากศพมีน�า้หนองไหลน่าเกลยีด
ดังน้ีเท่าน้ัน อุคคหนิมิตในอสุภะน้ีปรากฏเหมือนมีน�้าหนองน�า้เหลืองไหลอยู่มิขาด 
ส่วนปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเหมือนดั่งร่างอสุภะสงบนิ่งอยู่มิได้หวั่นไหว

(๑๔) วิธีเจริญวิฉิททกอสุภกรรมฐาน

อสุภะน้ีได้แก่ซากศพที่ถูกตัดออกเป็นท่อนๆ ทั้งอยู่ในที่มีสนามรบหรือป่าช้า
เปน็ตน้ วธิีปฏบิัตทิั้งปวงเหมอืนในอทุธุมาตกอสภุะ แปลกแตค่�าบรกิรรมว่า วิฉทิทฺก� 
ปฏกูิล� ซากศพขาดเป็นท่อนๆ น่าเกลยีดดงัน้ีเท่าน้ัน อคุคหนิมิตปรากฏเป็นซากอสภุะ 
ขาดเป็นท่อนๆ ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏเหมือนมีอวัยวะครบบริบูรณ์ มิเป็นช่องขาด
เหมือนอย่างอุคคหนิมิต

(๑๕) วิธีเจริญวิขายิตกอสุภกรรมฐาน

ให้โยคาวจรพจิารณาซากศพอนัสตัว์มแีร้งกาและสนัุขเป็นต้น กดักนิแล้วอวยัวะ
ขาดไปต่างๆ บริกรรมว่า วิขายิตก� ปฏิกูล� ซากศพที่สัตว์กัดกินอวัยวะต่างๆ เป็นของ 
น่าเกลยีด ดังน้ีร�า่ไปกว่าจะได้ส�าเร็จอคุคหนิมติและปฏภิาคนิมติ กอ็คุคหนิมติในอสภุะ 
น้ีปรากฏเหมอืนซากอสภุะอนัสตัว์กดักนิกลิง้อยูใ่นทีน้ั่นๆ ปฏิภาคนิมิตปรากฏบริบรูณ์ 
สิ้นทั้งกาย จะปรากฏเหมือนที่สัตว์กัดกินนั้นมิได้
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(๑๖) วิธีเจริญวิขิตตกอสุภกรรมฐาน

ให้โยคาวจรพึงน�ามาเองหรือให้ผู้อื่นน�ามาซึ่งซากอสุภะที่ตกทิ้งเร่ียรายอยู่ในที่
ต่างๆ แล้วมากองไว้ในที่เดียวกัน แล้วก�าหนดพิจารณาบริกรรมว่า วิขิตฺตก� ปฏิกูล� 
ซากศพอนัซดัไปในทีต่่างๆ เป็นของน่าเกลยีด ดงัน้ีร�า่ไปจนกว่าจะได้อคุคหนิมติและ
ปฏภิาคนิมติ อุคคหนิมิตในอสภุะน้ีปรากฏเป็นช่องๆ เป็นระยะๆ เหมอืนร่างอสภุะน้ันเอง  
ปฏิภาคนิมิตปรากฏเหมือนกายบริบูรณ์ จะมีช่องมีระยะหามิได้ฯ

(๑๗) วิธีเจริญหตวิขิตตกอสุภกรรมฐาน

ให้โยคาวจรพงึน�าเอามาหรือให้ผู้อืน่น�าเอามาซึง่ซากอสภุะทีค่นเป็นข้าศกึสบัฟัน 
กนัเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ทิง้ไว้ในทีต่่างๆ ล�าดบัเข้าให้ห่างกนัประมาณน้ิวมอืหน่ึง แล้ว
ก�าหนดพิจารณาบริกรรมว่า หตวิขิตฺตก� ปฏิกูล� ซากศพขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่  
เป็นของน่าเกลยีด ดงัน้ีร�า่ไปกว่าจะได้อคุคหนิมติและปฏภิาคนิมติ อคุคหนิมติในอสภุะ 
น้ีปรากฏดจุรอยปากแผลอนับคุคลประหาร ปฏภิาคนิมติปรากฏดงัเตม็บริบรูณ์ทัง้กาย 
มิได้เป็นช่องเป็นระยะ

(๑๘) วิธีเจริญโลหิตกอสุภกรรมฐาน

ให้โยคาวจรพิจารณาซากศพที่คนประหารสับฟันในอวัยวะมีมือแลเท้าเป็นต้น 
มีโลหิตไหลออกอยู่และทิ้งไว้ในที่ทั้งหลายมีสนามรบเป็นต้น หรือพิจารณาอสุภะที่มี
โลหติไหลออกจากแผล มแีผลฝีเป็นต้นกไ็ด้ บริกรรมว่า โลหติก� ปฏกิลู� อสภุะน้ีโลหติ
ไหลเปรอะเปื้อนเป็นของน่าเกลียด ดังน้ีร�่าไปกว่าจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต  
อคุคหนิมิตในอสภุะน้ีปรากฏดจุผ้าแดงอนัต้องลมแล้วแลไหวๆ อยู ่ปฏภิาคนิมติปรากฏ 
เป็นอันดี จะได้ไหวหามิได้
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(๑๙) วิธีเจริญปุฬุวกอสุภกรรมฐาน

ให้โยคาวจรพจิารณาซากศพของมนุษย์หรือสตัว์มีสนัุขเป็นต้นทีมี่หนอนคลาคล�า่
อยู่ บริกรรมว่า ปุฬุวก� ปฏิกูล� อสุภะที่หนอนคลาคล�่าอยู่เป็นของน่าเกลียด ดังนี้
ร�่าไปกว่าจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะน้ีปรากฏมีอาการ 
หว่ันไหวด่ังหมูห่นอนอนัสญัจรคลานอยู่ ปฏภิาคนิมติปรากฏมีอาการอนัสงบเป็นอนัด ี
ดุจกองข้าวสาลีขาวฉะนั้น

(๒๐) วิธีเจริญอัฏฐิกอสุภกรรมฐาน

ให้โยคาวจรพิจารณาซึ่งซากศพที่เหลือแต่กระดูกอย่างเดียว จะพิจารณาร่าง
กระดูกทีต่ดิกนัอยู่ทัง้หมดยงัไม่เคลือ่นหลดุไปจากกนัเลยกไ็ด้ จะพจิารณาร่างกระดกู
ที่เคลื่อนหลุดไปจากกันแล้วโดยมากยังติดกันอยู่บ้างก็ได้ จะพิจารณาท่อนกระดูก 
อันเดียวก็ได้ ตามแต่จะเลือกพิจารณา แล้วพึงบริกรรมว่า อฏฺิก� ปฏิกูล� กระดูก
เป็นของน่าเกลียด ดังนี้ร�่าไปกว่าจะส�าเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ถ้าโยคาวจร 
พจิารณาแต่ท่อนกระดูกอนัเดยีว อคุคหนิมิตและปฏภิาคนิมติปรากฏเป็นอย่างเดียวกนั  
ถ้าโยคาวจรพจิารณาร่างกระดกูทีย่งัตดิกนัอยูท่ัง้สิน้อคุคหนิมติปรากฏเป็นช่องๆ เป็น
ระยะๆ ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นร่างกายอสุภะบริบูรณ์สิ้นทั้งนั้น

(๒๑-๓๐) วิธีเจริญอนุสสติ ๑๐ ประการ

คอื พทุธฺานุสสฺต ิระลกึถึงคุณพระพทุธเจ้า ธมมฺานุสสฺต ิระลกึถงึคุณพระธรรม  
สงฺฆานุสฺสติ ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ สีลานุสฺสติ ระลึกถึงคุณศีล จาคานุสฺสติ ระลึกถึง
คุณทาน เทวตานุสฺสติ ระลึกถึงคุณเทวดา อุปสมานุสฺสติ ระลึกถึงคุณพระนิพพาน 
มรฺณสฺสติ ระลึกถึงความตาย กายคตาสติ ระลึกไปในกายของตน อานาปานสต ิ
ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก

ในอนุสสติ ๑๐ ประการนี้ จะอธิบายพิสดารเฉพาะอานาปานสติ ดังต่อไปนี้
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โยคาวจรกลุบตุรผู้จะเจริญอานาปานสตกิรรมฐาน พงึเข้าไปอาศยัอยูใ่นป่า หรือ
โคนไม้ หรืออยูใ่นเรือน โรงศาลา กุฏิ วหิาร อนัว่างเปล่าเป็นทีเ่งียบสงัดแห่งใดแห่งหน่ึง
อนัสมควรแก่ภาวนานุโยคแล้ว พงึน่ังคู้บลัลงัก์ขดัสมาธ ิเท้าขวาทบัเท้าซ้าย มือขวาทบั
มอืซ้าย ตัง้กายให้ตรงด�ารงสตไิว้ให้ม่ัน คอยก�าหนดรูล้มหายใจเข้าและลมหายใจออก
อย่าให้ลมืหลง เมือ่หายใจเข้ากพ็งึก�าหนดรู้ว่าหายใจเข้า เมือ่หายใจออกกพ็งึก�าหนดรู้ 
ว่าหายใจออก เมื่อหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็พึงก�าหนดรู้ประจักษ์ชัดทุกๆ ครั้งไป 
อย่าลมืหลง อน่ึง ท่านสอนให้ก�าหนดนับด้วย เม่ือลมหายใจเข้าและออกอนัใดปรากฏแจ้ง 
ก็ให้นึกนับว่าหนึ่งๆ เป็นต้นไปจนถึง ๑๐ คือ เมื่อลมหายใจเข้าออกรอบที่ ๑ นับว่า 
หนึ่งๆ รอบที่ ๒ นับว่าสองๆ ไปจนถึงห้าๆ เป็นปัญจกะ แล้วตั้งต้นหนึ่งๆ ไปใหม่
จนถึงหกๆ เป็นฉักกะ แล้วนับตั้งต้นใหม่ไปจนถึงเจ็ดๆ เป็นสัตตกะ แล้วนับตั้งแต่
ต้นใหม่ไปจนถึงแปดๆ เป็นอัฏฐกะ แล้วนับตั้งแต่ต้นใหม่ไปจนถึงเก้าๆ เป็นนวกะ 
แล้วนับตั้งต้นใหม่ไปจนถึงสิบๆ เป็นทสกะ แล้วกลับนับตั้งต้นใหม่ตั้งแต่ปัญจกะ 
หมวด ๕ ไปถึงทสกะ หมวด ๑๐ โดยนัยนี้เรื่อยไป เมื่อก�าหนดนับลมที่เดินโดย
ครองนาสกิด้วยประการดงัน้ี ลมหายใจเข้าออกกจ็ะปรากฏแก่โยคาวจรกลุบตุรชัดและ 
เร็วเข้าทุกที อย่าพึงเอาสติตามลมเข้าออกนั้นเลย พึงคอยก�าหนดนับให้เร็วเข้าตาม
ลมเข้าออกนั้นว่า ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. 
๗. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. / ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. / ๑. ๒. 
๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. / พึงนับตามลมหายใจเข้าออกดังนี้ร�่าไป จิตก็จะเป็น 
เอกัคคตา ถึงซึง่ความเป็นหน่ึงมอีารมณ์เดยีวด้วยก�าลงัอนันับลมน้ันเทยีว บางองค์ก็
เจริญแต่มนสกิารกรรมฐานน้ีด้วยสามารถถอยนับลมน้ัน ลมอสัสาสะ-ปัสสาสะ กด็บัไป 
โดยล�าดับๆ กระวนกระวายก็ระงับลง จิตก็เบาขึ้น แล้วกายก็เบาขึ้นด้วย ดุจถึง 
ซึ่งอาการอันลอยไปในอากาศ เม่ือลมอัสสาสะ-ปัสสาสะหยาบดับลงแล้ว จิตของ 
โยคาวจรน้ันก็มีแต่นิมิตคือลมอัสสาสะ-ปัสสาสะอันสุขุมละเอียดเป็นอารมณ์  
เมือ่พยายามต่อไป ลมสขุมุกดั็บลง เกดิลมสขุมุละเอยีดยิง่ขึน้ประหน่ึงหายไปหมดโดย
ล�าดับๆ ครั้นปรากฏเป็นเช่นนั้น อย่าพึงตกใจและลุกหนีไปเพราะจะท�าให้กรรมฐาน
นั้นเสื่อมไป พึงท�าความเข้าใจไว้ว่า ลมหายใจไม่มีแก่คนตาย คนด�าน�้า คนเข้าฌาน  
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คนอยู่ในครรภ์มารดาดังนี้แล้ว พึงเตือนตนเองว่าบัดนี้เราก็มิได้ตาย ลมละเอียดเข้า 
ต่างหาก แล้วพงึคอยก�าหนดลมในที่ๆ  มนัเคยกระทบ เช่นปลายจมูกไว้ ลมกม็าปรากฏ
ดงัเดมิ เมือ่ท�าความก�าหนดไปโดยนัยน้ี มช้ิาอคุคหนิมติและปฏภิาคนิมติกจ็ะปรากฏ
โดยล�าดบัไป อคุคหนิมติและปฏภิาคนิมติในอานาปานสตกิรรมฐานน้ีย่อมปรากฏแก่ 
โยคาวจรต่างๆ กนั บางองค์ปรากฏดงัปยุนุ่นบ้างปยุส�าลบ้ีาง บางองค์ปรากฏเป็นวงช่อง 
รัศมีบ้าง ดวงแก้วมณีแก้วมุกดาบ้าง บางองค์ปรากฏมีสัมผัสหยาบคือเป็นดังเมล็ด 
ในฝ้ายบ้าง ดังเสี้ยนสะเก็ดไม้แก่นบ้าง บางองค์ปรากฏดังด้ายสายสังวาลย์บ้าง  
เปลวควันบ้าง บางองค์ปรากฏดังใยแมลงมมุอนัขงึอยูบ้่าง แผ่นเมฆและดอกบวัหลวง
และจักรรถบ้าง บางทีปรากฏดังดวงพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มี การที่ปรากฏนิมิต 
ต่างๆ กันนั้นเป็นด้วยปัญญาของโยคาวจรต่างกัน

อน่ึง ธรรม ๓ ประการ คอื ลมเข้า ๑ ลมออก ๑ นิมิต ๑ จะได้เป็นอารมณ์ของ
จิตอันเดียวกัน หามิได้ลมเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง ลมออกก็เป็นอารมณ์ของ
จิตอันหนึ่ง นิมิตก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง เมื่อรู้ธรรม ๓ ประการ นี้แจ้งชัดแล้ว
จึงจะส�าเร็จซึ่งอุปจารฌานและอัปปนาฌาน เมื่อไม่รู้ธรรม ๓ ประการก็ย่อมไม่ส�าเร็จ 
อานาปานสตกิรรมฐานน้ีเป็นไปเพือ่ตดัเสยีซึง่วติกต่างๆ เป็นอย่างดีด้วยประการฉะน้ี

(๓๑-๔๐) ส่วนกรรมฐานอกี ๖ ประการคอื อปัปมญัญาพรหมวหิาร ๔ อาหาเร- 
ปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ จะไม่อธิบาย จะได้อธิบายแต่อรูปกรรมฐาน ๔  
ดังต่อไปนี้

โยคาวจรกลุบตุรผู้จะเจริญอรูปกรรมฐานทีห่น่ึง พงึเพ่งกสณิทัง้ ๙ มีปฐวกีสณิ
เป็นต้นอย่างใดอย่างหน่ึง เว้นอากาศกสณิเสยี เมือ่ส�าเร็จรูปาวจรฌานอนัเป็นทีส่ดุแล้ว
จะเจริญอรูปวจรฌานในอรูปกรรมฐานต่อไป พงึเพกิกสณิน้ันเสยี คอือย่าก�าหนดนึก
หมายเอากสณินิมิตเป็นอารมณ์ พงึตัง้จิตเพ่งนึกพจิารณาอากาศทีด่วงกสณิเกาะหรือ
เพกิแล้วเหลอือยูแ่ต่อากาศเปล่าเป็นอารมณ์ พจิารณาไปๆ จนอากาศเปล่าเท่าวงกสณิ
ปรากฏในมโนทวารในกาลใด ในกาลนั้นให้โยคาวจรพิจารณาอากาศอันเป็นอารมณ์ 
บริกรรมว่า อนนฺโต อากาโส อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้ร�่าไป เมื่อบริกรรมนึกอยู่ดังนี้
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เนืองๆ จิตก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิไปจนถึงอัปปนาสมาธิโดยล�าดับ ส�าเร็จ
เป็นอรูปฌานที่ ๑ ชื่อว่า อากาสานัญจายตนฌาน

เมือ่จะเจริญอรูปกรรมฐานที ่๒ ต่อไป พงึละอากาศนิมติทีเ่ป็นอารมณ์ของอรูปฌาน 
ทแีรกน้ันเสยี พงึก�าหนดจิตทีย่ดึหน่วงเอาอากาศเป็นอารมณ์น้ันมาเป็นอารมณ์ต่อไป 
บริกรรมว่า อนนฺต� วญิญฺาณ� วญิญาณไม่มีทีส่ดุ ดงัน้ีร�า่ไปจนกว่าจะได้ส�าเร็จอรูปฌาน 
ที่ ๒ ชื่อว่า วิญญาณัญจายตนฌาน

เมื่อจะเจริญอรูปฌานที่ ๓ ต่อไป พึงละอรูปวิญญาณทีแรกที่เป็นอารมณ์ของ
อรูปฌานที่ ๒ นั้นเสีย มายึดหน่วงเอาความที่ไม่มีของอรูปฌานทีแรก คือก�าหนดว่า 
อรูปวิญญาณทีแรกนี้ไม่มีในที่ใด ดังนี้เป็นอารมณ์ แล้วบริกรรมว่า นตฺถิ กิญฺจิๆ  
อรูปวิญญาณทีแรกนี้มิได้มีมิได้เหลือติดอยู่ในอากาศ ดังนี้เนืองๆ ไปก็จะได้ส�าเร็จ
อรูปฌานที่ ๓ ว่า อากิญจัญญายตนฌาน

เมื่อจะเจริญอรูปกรรมฐานที่ ๔ ต่อไป พึงปล่อยวางอารมณ์ของอรูปฌานที่ ๓ 
คอืทีส่�าคัญมัน่ว่าอรูปฌานทแีรกไม่มีดงัน้ีเสยี พงึก�าหนดเอาแต่ความละเอยีดประณตี
ของอรูปฌานที่ ๓ เป็นอารมณ์ ท�าบริกรรมว่า สนตเมต� ปณีตเมต� อรูปฌานที่ ๓ 
นี้ละเอียดนักประณีตนัก จะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ดังนี้เนืองๆ ไป 
ก็จะได้ส�าเร็จอรูปฌานที่ ๔ ชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน

จะอธิบายฌานและสมาบัติต่อไป ฌานนั้นว่าโดยประเภทเป็น ๒ อย่าง คือ  
รปูฌานและอรปูฌาน อย่างละ ๔ ฌาน เปน็ฌาน ๘ ประการ ฌานทั้ง ๘ นี ้เปน็เหตุ 
ให้เกดิสมาบตั ิ๘ ประการ บางแห่งท่านกก็ล่าวว่า ผลสมาบตั ิต่อได้ฌานมีวส ีช�านาญ
ดีแล้วจึงท�าให้สมาบัติบริบูรณ์ขึ้นด้วยดีได้ เพราะเหตุน้ีสมาบัติจึงเป็นผลของฌาน 
กส็มาบตั ิ๘ ประการน้ีในภายนอกพระพทุธศาสนากมี็ แต่ไม่เป็นไปเพือ่ดบักเิลสท�าให้
แจ้งซึ่งพระนิพพาน ได้แต่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารและเป็นไปเพื่อเกิดในพรหม
โลกเท่านั้น เหมือนสมาบัติของอาฬารดาบสและอุทกดาบส ฉะนั้น ส่วนสมาบัติใน
พระพุทธศาสนาน้ีย่อมเป็นไปเพื่อร�างับดับกิเลสท�าให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ ว่าโดย



127

ประเภทเป็น ๒ อย่างคือ ผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ ผลสมาบัตินั้นย่อมสาธารณะ
ทัว่ไปแก่พระอริยเจ้าทีไ่ด้สมาบตัทิัง้สิน้ ส่วนนิโรธสมาบตัน้ัินจ�าเพาะมแีต่พระอริยเจ้า
สองจ�าพวก คือ พระอนาคามี กับ พระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ ๘ เท่านั้น

อน่ึง ฌานและสมาบตัน้ีิ ถ้าว่าโดยอรรถกเ็ป็นอนัเดียวกนั ต่างกนัแต่พยญัชนะ
เท่านั้น เพราะฌานนั้นเป็นที่ถึงด้วยดีของฌานลาภีบุคคล จริงอยู่ในอรรถกถาท่าน
กล่าวไว้ว่า ฌานลาภีบุคคล ถึงด้วยดีซึ่งสมาบัติ คือ ฌานเป็นที่ถึงด้วยดีมีปฐมฌาน
เป็นต้นดังน้ี อน่ึงในพระบาลแีสดง อนุบพุพนิโรธสมาบตั ิ๙ ไว้ คอื ปฐม ทตุยิ ตตยิ 
จตตุถฌาน อากาสานัญจายตน วญิญาณญัจายตนะ อากญิจัญญายตนะ เนวสญัญา- 
นาสญัญายตนฌาน และสญัญาเวทยตินิโรธ เป็นสมาบตัทิีอ่ยูต่ามล�าดบัของฌานลาภ-ี 
บคุคลดงัน้ี อน่ึงท่านแสดง อนุบพุพวหิารสมาบตั ิ๙ ไว้ว่า ฌานลาภบีคุคลเมือ่ถงึด้วยด ี
ซึ่งปฐมฌาน วิตก วิจาร ดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งตติยฌาน ปีติดับไป เมื่อถึงด้วยดี 
ซึ่งจตุตถฌาน ลมอัสสาสะปัสสาสะดับไป เม่ือถึงด้วยดีซึ่งอากาสานัญจายตนฌาน  
รูปสญัญาดบัไป เม่ือถงึด้วยดซีึง่วญิญาณญัจายตนฌาน สญัญาในอากาสานัญจายตน-
ฌานดับไป เม่ือถงึด้วยดีซึง่อากญิจัญญายตนฌาน สญัญาในวญิาณญัจายตนฌานดบัไป  
เมือ่ถึงด้วยดซีึง่เนวสญัญานาสญัญายตนฌาน สญัญาในอากญิจัญญายตนฌานดบัไป 
เมื่อถึงด้วยดีซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับไป ธรรม ๙ อย่างนี้ชื่อ 
อนุบุพพนิโรธสมาบัติ สมาบัติเป็นที่ดับหมดแห่งธรรมอันเป็นปัจจนึก (แปลว่าข้าศึก, 
ศัตรู) แก่ตนตามล�าดับฉะน้ี ค�าในอรรถกถาและบาลทีัง้ ๒ น้ีส่องความให้ชัดว่า ฌาน
และสมาบัติเป็นอันเดียวกันโดยอรรถ แต่ฌานเป็นเหตุของสมาบัติ สมาบัติเป็นผล 
วิเศษแปลกกันแต่เท่านี้

บคุคลใดปฏบิตัชิอบแล้ว บคุคลน้ันย่อมพจิารณาความเป็นไปแห่งสงัขารทัง้หลาย  
ย่อมเห็นความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น 
ย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ไม่เห็นซึ่งอะไรๆ 
ในเบือ้งต้น ท่ามกลาง หรือทีส่ดุ ในสงัขารทัง้หลายเหล่าน้ันซึง่จะเข้าถงึความเป็นของ
ไม่ควรถือเอา อุปมาเหมือนบุรุษไม่เห็นซึ่งที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ในเบื้องต้น ท่ามกลาง 
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หรือที่สุดในก้อนเหล็กแดงอันร้อนอยู่ตลอดวันที่เข้าถึงความเป็นของควรจับถือ 
สกัแห่งเดียวฉันใด บคุคลพจิารณาเหน็ความเกดิ ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตาย 
ในสังขารทั้งหลายเหล่าน้ัน ย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีในสังขารเหล่าน้ัน 
แม้น้อยหน่ึงฉันน้ัน เมือ่บคุคลพจิารณาเหน็ว่าเป็นของร้อนพร้อม ร้อนมาแต่ต้นตลอด
โดยรวม มีทกุข์มากมีความคบัแค้นมาก ถ้าใครมาเหน็ได้ซึง่ความไม่เป็นไปแห่งสงัขาร
ทั้งหลายไซร้ ธรรมชาติเป็นที่สิ้นแห่งตัณหาธรรมชาติ เป็นที่ปราศจากเครื่องย้อม 
ธรรมชาติเป็นที่ระงับความกระหาย ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ ธรรมชาตินั้นเป็นที่สงบ 
เป็นของประณีตดังนี้ ฐานที่ตั้งแห่งธรรมอันอุดมนี้คือ ศีล บุคคลตั้งมั่นในศีลแล้ว  
เม่ือกระท�าในใจโดยชอบแล้ว จะอยูใ่นทีใ่ดๆ กต็ามปฏบิตัชิอบแล้ว ย่อมท�าให้แจ้งซึง่ 
พระนิพพานด้วยประการฉะนี้

เมื่อโยคาวจรตั้งธรรม ๖ กอง มีขันธ์ ๕ เป็นต้น มีปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุดได้
เป็นพื้น คือพิจารณาให้รู้จักลักษณะแห่งธรรม ๖ กอง ยึดหน่วงเอาธรรม ๖ กองไว้
เป็นอารมณ์ได้แล้ว ล�าดับนั้นจึงเอาศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิมาเป็นรากฐาน ศีลวิสุทธิ
นั้นได้แก่ปาฏิโมกขสังวรศีล จิตตวิสุทธินั้นได้แก่ อัฏฐสมาบัติ ๘ ประการ เมื่อตั้ง 
ศีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิเป็นรากฐานแล้ว ล�าดับน้ันโยคาวจรพึงเจริญวิสุทธิทั้ง ๕  
สืบต่อขึ้นไปโดยล�าดับๆ เอาทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเท้าซ้ายเท้าขวา  
เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิและปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นมือซ้ายมือขวา  
เอาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถยกตนออกจากวัฏฏสงสารได้

ทฏิฐวิสิทุธ ิน่ันคอืปัญญาอนัพจิารณาซึง่นามและรูปโดยสามญัลกัษณะ มีสภาวะ
เป็นปริณามธรรม มิได้เที่ยงแท้ มีปกติแปรผันเป็นต้น เป็นปัญญาเครื่องช�าระตนให้
บริสุทธิ์จากความเห็นผิดต่างๆ โยคาวจรเจ้าผู้ปรารถนาจะยังทิฏฐิวิสุทธิให้บริบูรณ์  
พึงเข้าสูฌ่านสมาบัติตามจติประสงค์ ยกเว้นเสียแต่เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ
เพราะลึกละเอียดเกินไป ปัญญาของโยคาวจรจะพิจารณาได้โดยยาก พึงเข้าแต่เพียง
รปูฌาน ๔ อรปูฌาน ๓ ประการนัน้เถิด เมือ่ออกจากฌานสมาบัติอนัใดอันหนึง่แล้ว
พึงพิจารณาองค์ฌานมีวิตกวิจารณ์ เป็นต้น แล้วเจตสิกธรรมอันสัมปยุตต์ด้วยองค์
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ฌานนั้นให้แจ้งชัดโดยลักษณะ กิจ ปัจจุปัฏฐาน และอาสันนการณ์ แล้วพึงก�าหนด
หมายว่า องค์ฌานและธรรมอนัสมัปยตุต์ด้วยองค์ฌานน้ีล้วนแต่เป็นนามธรรมเพราะ
เป็นสิ่งที่น้อมไปสู่อารมณ์สิ้นด้วยกัน แล้วพึงก�าหนดพิจารณาที่อยู่ของนามธรรมจน
เหน็แจ้งว่าหทยัวตัถุเป็นทีอ่ยู่แห่งนามธรรม อปุมาเหมอืนบรุุษเหน็อสรพษิภายในเรือน 
เมือ่ตดิตามสกดัดกูรู้็ว่าอสรพษิอยูท่ีน้ี่ๆ ฉันใด โยคาวจรผู้แสวงหาทีอ่ยูแ่ห่งนามธรรม 
ก็เห็นแจ้งว่าหทัยวัตถุเป็นที่อยู่แห่งนามธรรมฉันน้ัน คร้ันแล้วพึงพิจารณารูปธรรม 
สบืไปจนเหน็แจ้งว่าหทยัวตัถน้ัุนอาศยัซึง่ภูตรูปทัง้ ๔ คือ ดิน น�า้ ไฟ ลม แม้อปุาทายรูปอืน่ๆ 
กอ็าศยัภตูรูปสิน้ด้วยกนั รูปธรรมน้ีย่อมเป็นสิง่ฉิบหายด้วยอนัตรายต่างๆ มีหนาวร้อน 
เปน็ตน้ เมือ่โยคาวจรมาพิจารณารู้แจ้งซึ่งนามและรปูฉะนีแ้ลว้ พึงพิจารณาธาตุทั้ง ๔ 
คอื ดิน น�า้ ไฟ ลม ให้เหน็แจ้งด้วยปัญญาโดยสงัเขปหรือพสิดารกไ็ด้ตามแต่ปัญญา 
ของโยคาวจรจะพงึหยัง่รู้หยัง่เหน็ คร้ันพจิารณาธาตแุจ่มแจ้งแล้ว พงึพจิารณาอาการ ๓๒ 
ในร่างกาย มีเกสา โลมา เป็นต้น จนถึงมัตถลุงคังเป็นที่สุดให้เห็นชัดด้วยปัญญา
โดย วณฺโณ สี คนฺโธ กลิ่น รโส รส โอช ความซึมซาบ สณฺฐาโน สัณฐานสั้นยาว 
ใหญ่น้อย แล้วพึงประมวลรูปธรรมทัง้ปวงมาพจิารณาในทีเ่ดยีวกนัว่า รูปธรรมทัง้ปวง 
ล้วนมีลักษณะฉิบหายเหมือนกัน จะมั่นจะคงจะเที่ยงจะแท้สักสิ่งหน่ึงก็มิได้มี 
เมื่อโยคาวจรเจ้าพิจารณาเห็นกองรูปดังนี้แล้ว อรูปธรรมทั้ง ๒ คือ จิต เจตสิก ก็จะ 
ปรากฏแจ้งแก่พระโยคาวจรด้วยอ�านาจทวารคือ จักษุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย ใจ 
เพราะว่าจิตและเจตสกิน้ีมีทวารทัง้ ๖ เป็นทีอ่าศยั เมือ่พจิารณาทวารทัง้ ๖ แจ้งประจักษ์ 
แล้ว กจ็ะรู้จักจิตและเจตสกิอนัอาศยัทวารทัง้ ๖ น้ันแน่แท้ จิตทีอ่าศัยทวารทัง้ ๖ น้ัน 
จัดเป็นโลกีย์ ๘๑ คือ ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐ มโนธาตุ ๓ มโนวิญญาณธาตุ ๖๘ 
และเจตสิกที่เกิดพร้อมกับโลกียจิต ๘๑ คือ ผัสโส เวทนา สัญญา เอกัคคตา ชีวิต 
อนิทรีย์ มนสกิาร ทัง้ ๗ น้ีเป็นเจตสกิทีส่าธารณะทัว่ไปในจิตทัง้ปวง การกล่าวดงัน้ีมไิด้ 
แปลกกนั เพราะจิตทัง้ปวงน้ันถ้ามีเจตสกิอนัทัว่ไปแก่จิตทัง้ปวงเกดิพร้อมย่อมมเีพยีง 
๗ ประการเท่านั้น

เมือ่โยคาวจรบคุคลมาพจิารณานามและรูปอนักล่าวโดยสรุปคอื ขันธ์ ๕ แจ้งชัด 
ด้วยปัญญาญาณตามความเป็นจริงแล้ว ย่อมถอนความเหน็ผิดและตดัความสงสยัใน
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ธรรมเสียได้ ย่อมรู้จักทางผิดหรือถูก ควรด�าเนินและไม่ควรด�าเนิน แจ่มแจ้งแก่ใจ 
ย่อมสามารถถอนอาลัยในโลกทั้งสามเสียได้ ไม่ใยดีติดอยู่ในโลกไหนๆ จิตใจของ 
โยคาวจรย่อมหลดุพ้นจากอาสวกเิลสเป็นสมจุเฉทประหารได้โดยแน่นอนด้วยประการ
ฉะนี้แล

๒๔.

วินัยกรรม

๑. อุโบสถกรรม

เป็นวินัยกรรมอย่างหน่ึงที่ทรงบัญญัติให้ภิกษุท�าทุกกึ่งเดือน จะละเว้นมิได้ 
โดยประสงค์ให้ช�าระตนให้บริสุทธิ์ ไม่ให้มีอาบัติโทษติดตัวประการหนึ่ง เพื่อให้รู้จัก
พระวินัยส่วนส�าคัญที่ทรงบัญญัติไว้จะได้ประพฤติตนถูกต้องดีประการหน่ึง และ
อีกประการหนึ่งเพื่อความสามัคคีแห่งสงฆ์ ทรงก�าหนดองค์แห่งความพร้อมพรั่งของ
อโุบสถไว้ ๔ ประการ คอื ดถิทีี ่๑๔-๑๕ หรือวนัสามคัคี วนัใดวนัหน่ึง เป็นองค์ที ่๑  
ภกิษุครบจ�านวนควรท�าสงัฆอโุบสถหรือคณะอโุบสถ ได้น่ังชุนนุมไม่ละหตัถบาสกนัใน
สมีาเดียวกนั เป็นองค์ที ่๒ อาบตัทิีเ่ป็นสภาคคอืมวีตัถเุสมอกนั ไม่มแีก่สงฆ์ เป็นองค์ 
ที่ ๓ และวัชชนียบุคคล ๒๑ ไม่มีในหัตถบาส เป็นองค์ที่ ๔ อุโบสถพร้อมพรั่งด้วย 
องค์ ๔ ประการนี้ จึงควรท�าอุโบสถกรรม ควรกล่าวว่า ปตฺตกลฺล� ได้ ในบรรดา 
วชัชนียบคุคล ๒๑ น้ัน เมือ่คนอนัสงฆ์ยกวตัร ๓ จ�าพวกอยู่ในหตัถบาส สงฆ์ท�าอโุบสถ 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์ คนนอกนั้นอยู่ในหัตถบาส สงฆ์ท�าอุโบสถต้องทุกกฏ

ก่อนจะท�าอุโบสถพึงท�าบุพพกิจบุพพกรณ์ก่อน ถ้าภิกษุหนุ่มไม่เป็นไข้ให้ภิกษุ 
หนุ่มท�า หรือมีสามเณรหรือคนวัดก็ให้สามเณรหรือคนวัดท�าก็ได้

ภิกษุใดรู้อุโบสถ ๙ อุโบสถกรรม ๔ ปาฏิโมกข์ ๒ ปาฏิโมกขุทเทศ ๙ หรือ ๕  
ภิกษุนั้นชื่อว่าผู้ฉลาด ควรสวดปาฏิโมกข์ได้
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ภกิษอุยูอ่งค์เดยีว พงึท�าบพุพกจิบพุพกรณ์ไว้รอภกิษอุืน่จนหมดแล้ว เหน็ไม่มา 
แล้วพงึอธษิฐานว่า อชชฺ เม อโุปสโถ ปณณฺรโส ถ้าเป็นวนั ๑๔ ค�า่ กเ็ปลีย่น ปณณฺรโส 
เป็น จาตุทฺทโส 

ภกิษอุยู ่๒ รูป พงึท�ากจิทัง้ปวงไว้รอภกิษุอืน่อกี เมือ่หมดเวลาแล้วไม่มภิีกษอุืน่มา 
พึงแสดงอาบัติแล้วบอกบริสุทธิ์แก่กันและกันว่า ปริสุทโธ อห� อาวุโส ปริสุทฺโธติ ม�  
ธาเรหิ ผู้อ่อนพรรษากว่า พึงว่า ปริสุทฺโธ อห� ภนฺเต ปริสุทฺโธติ ม� ธาเรถ

ภกิษุอยูด้่วยกนั ๓ รปู พงึท�าบพุพกิจบพุพกรณ์ไว้รอภกิษอุืน่ เหน็ว่าไม่มมีาแน่แล้ว 
พงึประชมุกัน ภกิษุผู้ฉลาดรูปหน่ึงพงึตัง้คณะญตัตว่ิา สณุนฺต ุเม ภนฺเต อายสมฺนฺตา 
อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส ยทายสฺมนฺตาน� ปตฺตกลฺล� มย� อญฺญมญฺญ� ปาริสุทฺธิ อุโปสถ� 
กเรยยฺาม แล้วพงึบอกบริสทุธิซ์ึง่กนัและกนั ค�าบอกบริสทุธิเ์หมือนกล่าวแล้วข้างบนน้ัน 
พงึใช้เฉพาะบทหลงั เปลีย่นแต่ค�า ภนฺเต เป็นอาวโุส ตามสมควรแก่ความเป็นผู้แก่อ่อน 
เท่านั้น

ภกิษตุัง้แต่ ๔ รูปขึน้ไป พงึสวดปาฏโิมกข์ เมือ่ไม่มอีนัตรายพงึสวดจนจบ ถ้ามี
อนัตรายอย่างใดอย่างหน่ึง พึงสวดย่อได้ อเุทศทีย่งัไม่ได้สวดพงึประกาศด้วยสตุบท

อันตรายแห่งอุโบสถอันเป็นเหตุให้สวดปาฏิโมกข์ย่อได้ มี ๑๐ อย่าง คือ  
๑. ราชนฺตราโย พระราชาเสดจ็มา ๒. โจรนฺตราโย โจรมาปล้น ๓. อคฺคยนตราโย ไฟไหม้ 
๔. อุทกนฺตราโย น�้าท่วม ๕. มนุสฺสนฺตราโย มนุษย์มามาก ๖. อมนุสฺสนฺตราโย  
ผีเข้าภิกษุ ๗. พาลนฺตราโย สัตว์ร้ายมา ๘. สิรึสปนฺตราโย งูเลื้อยมาในที่ชุมนุม  
๙. ชวิีตนฺตราโย อนัตรายแห่งชวีติ ๑๐. พรฺหมฺจรยนฺตราโย อนัตรายแห่งพรหมจรรย์ 
เมื่ออันตราย ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งมีมาถึงสวดปาฏิโมกข์ย่อตั้งแต่อุเทศที่ ๒  
เป็นต้นไป อันตรายมีมาในเวลาก�าลังสวดอุเทศใดค้างอยู่ พึงประกาศด้วยสุตบท 
แต่อเุทศน้ันไป นิทานุเทศสวดยงัไม่จบ อย่าพงึประกาศด้วยสตุบท พงึสวดให้จบก่อน 
นอกนั้นจึงประกาศด้วยสุตบท ไม่มีอันตรายพึงสวดโดยพิสดารจนจบ
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อทุเทศแห่งปาฏโิมกข์ ๙ คอื นิทานุเทศ ๑ ปาราชกิทุเทศ ๑ สงัฆาทเิสสทุเทศ ๑  
อนิยตทุเทศ ๑ นิสสคัคียุทเทศ ๑ ปาจิตตยิทุเทศ ๑ ปาฏเิทสนียทุเทศ ๑ เสขยิทุเทศ ๑  
สตัตาธกิรณสมถทุเทศ ๑ ปาฏโิมกขทุเทศ ๕ น้ันรวมตัง้แต่อนิยตถงึเสขิยวตัรเข้ากนั 
เรียกว่า วิตถาการุทเทศ จึงมีอุเทศเพียง ๕ ประการ อุเทศนี้ส�าหรับก�าหนดในการ
สวดย่อในเมื่อมีอันตราย ที่นิยมใช้กันอยู่ก�าหนดด้วยอุเทศ ๙ ประการ สะดวกใน
การใช้ประกาศด้วยสุตบท

สุตบทน้ันคือประกาศว่าอุเทศนอกจากที่ สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ จตฺตาโร  
ปาราชิกา ธมฺมา ฯลฯ สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ สตฺตาธิกรณสมถา ธมฺมา เอตฺตกนฺตสฺส 
ภควโต สุตฺตาคต� สุตฺตปริยาปนฺน� อนฺนวฑฺฒมาส� อุทฺเทส� อาคจฺฉติ ตตฺถ สพฺเพเหว  
สมคฺเคหิ สมฺโมทมาเนหิ อวิวทมาเนหิ สิกฺขิตพฺพ�.

๒. ปวารณากรรม

เป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่ง ทรงบัญญัติให้ท�าในวันสิ้นสุดแห่งการจ�าพรรษาด้วย 
จุดประสงค์คล้ายอุโบสถกรรม และทรงอนุญาตให้ท�าแทนอุโบสถในวันน้ันด้วย 
บพุพกิจ บพุพกรณ์ ลกัษณะ ๔ และวนัประชุมท�าปวารณากรรม กเ็หมือนอโุบสถกรรม 
ทุกประการ

ภิกษุหนึ่งรูปพึงอธิษฐานว่า อชฺช เม ปวารณาปณฺณรสี อธิฏฺามิ ภิกษุ ๒ รูป  
พึงปวารณากันและกันทีเดียว ไม่ต้องตั้งญัตติ ภิกษุ ๓-๔ รูป พึงตั้งคณะญัตติว่า  
สุณนฺตุ เม ภนฺเต อายสฺมนโต อชฺชปวารณา ปณฺณรสี ยทา ยสฺมนฺตาน� ปตฺตกลฺล� 
มย� อญญฺมญญฺ� ปวาเรยยาม แล้วพงึปวารณากนัและกนั ถ้ามีภกิษตุัง้แต่ ๕ รูปขึน้ไป 
พึงท�าสังฆปวารณาตั้งญัตติว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ อชฺช ปวารณา ปณฺณรสี  
ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺล� สงฺโฆ ปวาเรยฺย แล้วพึงปวารณาตนต่อสงฆ์ทีละรูปตาม
ล�าดับพรรษา ถ้าจะระบุประการใดให้เปลี่ยนตอนท้ายเป็นดังนี้ ถ้าปวารณา ๓ หน
พึงว่า เตวาจิก� ปวาเรยฺย ถ้าปวารณา ๒ หน พึงว่า เทวฺวาจิก� ปวาเรยฺย ถ้าปวารณา 
หนเดียว พึงว่า เอกวาจิก� ปวาเรยฺย
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ค�าปวารณาต่อสงฆ์ว่า สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรม ิทฏฺิเน วา สเุตน วา ปริสงฺกาย วา  
วทนฺตุ ม� อายสฺมนฺโต อนุกมฺปํ อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ ภิกษุอ่อนกว่าพึง
เปลี่ยน อาวุโส เป็น ภนฺเต

ค�าปวารณาตนต่อคณะว่า อห� อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ฯลฯ วทนฺตุ ม� 
อายสฺมนฺโต อนุกมฺปํ อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเปลี่ยน
อาวุโส เป็น ภนฺเต ถ้า ๒ รูป จึงเปลี่ยน อายสฺมนฺเต เป็น อายสฺมนต� เปลี่ยน  
อายสฺมนฺโต เป็น อายสฺมา

๓. จีวรกรรม

ไตรจีวร คือ ผ้าสังฆาฏิ ๑ ผ้าอุตตราสงค์ ๑ ผ้าอันตรวาสก ๑ ต้องตัดเย็บ
ท�าให้ถกูตามลกัษณะให้ได้ประมาณ และย้อมให้ได้ส ีท�าพนิทกุปัปะ แล้วจึงอธษิฐาน 
จะไม่ตัดไม่ควร เพราะทรงห้ามไว้ว่าอย่าทรงผ้าที่ไม่ได้ตัด ภิกษุใดทรง ภิกษุนั้นต้อง
อาบัติทุกกฏ

วิธีตัดผ้านั้น ทรงวางแบบไว้ในคัมภีร์ขันธกะ จะแสดงแบบจีวร ๕ ขัณฑ์ เป็น
ตัวอย่าง ขัณฑ์หนึ่งๆ แบ่งออกเป็น ๒ ท่อนๆ ยาวเรียกว่า มณฑล ท่อนสั้นเรียกว่า 
อฑัฒมณฑล แผ่นผ้าเลก็ยาวตามมณฑล ขณัฑ์กลางเรียกว่า ววิฏัฏะ แผ่นผ้าเลก็สัน้ 
ตามอัฑฒมณฑล ขัณฑ์กลางเรียกว่า อนุวิวัฏฏะ แผ่นผ้าเล็กสั้นในระหว่างมณฑล
กับอัฑฒมณฑลเรียกว่า อัฑฒกุสิ แผ่นผ้าเล็กยาวตามมณฑลเรียกกุสิ อัฑฒมณฑล 
ที่ถูกคอในเวลาห่มเรียกว่า คีเวยยกะ อัฑฒมณฑลที่ถูกแข้งในเวลาห่มเรียกว่า 
ชงัเฆยยกะ อฑัฒมณฑลทีถู่กมือในเวลาห่มเรียกว่า พาหนัตะ แผ่นผ้าทาบริมโดยรอบ 
เรียกว่า อนุวาต ทรงอนุญาตให้มลีกูดมุ รังดมุตดิทีม่มุชายล่างกนัผ้าเลกิและทีผู่กคอ 
กันผ้าหลุด

ประมาณกว้างยาวตามขนาดของผู้ใช้ แต่ต้องไม่เท่าหรือเกนิสคุตจีวร สคุตจีวรน้ัน 
กว้าง ๖ คบื ยาว ๙ คบื โดยคืบพระสคุต ถ้าตดัผ้าขณัฑ์ ๕ ขณัฑ์หน่ึงๆ กว้าง ๒๔ น้ิว  
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ขัณฑ์ ๗ ขัณฑ์ละ ๑๗ นิ้ว ๑ กระเบียด ขัณฑ์ ๙ ขัณฑ์ละ ๑๓ นิ้ว ๒ กระเบียด 
ขัณฑ์ ๑๑ ขัณฑ์ละ ๑๑ นิ้ว อนุวาต ๖ นิ้ว เมื่อประกอบกันเข้าแล้ว เป็นจีวรกว้าง 
๓ ศอก ๑ คืบ ยาว ๕ ศอก ๒ กระเบียด โดยวัฑฒกีประมาณคือ นิ้ว คืบ ศอก 
ช่างไม้เป็นประมาณที่พอดี พึงตัดจีวรตามแบบนี้

สคุตประมาณน้ันคือ ๕ กระเบยีดคร่ึง เป็น ๑ น้ิวพระสคุต ๑๒ น้ิวเป็น ๑ คบื  
๒ คืบ เป็น ๑ ศอก เมื่อเทียบกับวัฑฒกีประมาณเป็นดังนี้ ๑๖ นิ้ว ๑ กระเบียด 
ช่างไม้เป็น ๑ คืบพระสุคต จีวรที่ตัดตามแบบข้างบนนี้จึงเล็กกว่าสุคตจีวร

ในผ้า ๓ ผืนน้ี ทรงอนุญาตให้ท�าผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น อุตตราสงค์ ๑ ชั้น  
อันตรวาสก ๑ ชั้น ส�าหรับผ้าใหม่ ถ้าเป็นผ้าเก่าทรงอนุญาตผ้าสังฆาฏิ ๓ ชั้น ๔ ชั้น  
ผ้าอุตตราสงค์ ๒ ชั้น ผ้าอันตรวาสก ๒ ชั้น ถ้าเป็นผ้าบังสุกุลทรงอนุญาตให้ท�าได้
ตามต้องการ จะกี่ชั้นก็ได้แล้วแต่จะพึงอุตสาหะ
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คติธรรมค�าสอน

• คุณธรรม ยังผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องระบือ 
 มีความฉลาดกว้างขวางในอุบายวิธี ไม่มีความคับแคบจนมุม

• ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน 
 ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน
 ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ คือชีวิตที่อยู่ด้วยทาน ศีล เมตตา และกตัญู

• ชีวิตที่มีความดี อาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ 
 แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น

•  คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้ว แต่คบคนพาล วาสนาก็อาจเป็นเหมือน 
คนพาลได้ บางคนวาสนายงัอ่อน เมือ่คบบณัฑติ วาสนากเ็ลือ่นขัน้ขึน้เป็น 
บณัฑติ ฉะน้ัน บคุคลควรพยายามคบแต่บณัฑติเพือ่เลือ่นภมูวิาสนาของตน 
ให้สูงขึ้น

• ผู้มีศีล เป็นผู้ปลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทั่วโลก 
 ให้มีแต่ความอบอุ่นใจ ไม่เป็นที่ระแวงสงสัย
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• ผู้ไม่มีศีล เป็นผู้ท�าลายหัวใจคนและสััตว์ 
 ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า

• ผู้มีปัญญา ซึ่งมีธรรมเป็นเคร่ืองอยู่ มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไป  
จะไม่เกียจคร้าน ขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน

• การต�าหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองให ้
ขุ่นมัวไปด้วย ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ต�าหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็น 
สุขนั้น นักปราชญ์ถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่ดีเลย

• ดีใดไม่มีโทษ ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ

• ได้สมบัติทั้งปวง ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน 
 เพราะตัวตนเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง

• แก้ให้ตกเน้อ 
 แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้   แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่ง 
 แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย   คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด 
 เวียนเอาก�าเนิดในภพทั้งสาม  ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่

• เหลือแต่เว้าบ่เห็นบ่อนเบาหนัก เดินบ่ไปตามทางสิถืกดงเสือฮ้าย
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วิธเีดนิจงกรม ต้องให้อยูใ่นท่าส�ารวมทัง้กายและใจ ตัง้จิตและสตไิว้ทีจุ่ดหมาย
ของงานที่ตนก�าลังท�าอยู่ คือก�าลังก�าหนดธรรมบทใดอยู่ พิจารณาขันธ์ใดอยู่ อาการ
แห่งกายใดอยู่ พึงมีสติอยู่กับธรรมหรืออาการนั้นๆ ไม่พึงส่งใจและสติไปอื่นอันเป็น
ลักษณะของคนไม่มีหลักยึด ไม่มีความแน่นอนในตัวเอง การเคลื่อนไหวไปมาใน
ทศิทางใดควรมีความรู้สกึด้วยสตพิาเคลือ่นไหว ไม่พงึท�าเหมือนคนนอนหลบั ไม่มีสต ิ
ตามรักษาความกระดุกกระดิกของกาย และความละเมอเพ้อฝันของใจในเวลาหลับ 
ของตน การบณิฑบาต การขบฉัน การขบัถ่าย ควรถอือริยประเพณีเป็นกจิวัตรประจ�าตวั  
ไม่ควรท�าเหมือนคนผู้ไม่เคยอบรมศีลธรรมมาเลย พึงท�าเหมือนสมณะคือเพศของ
นักบวชอันเป็นเพศที่สงบเยือกเย็น มีสติปัญญาเคร่ืองก�าจัดโทษที่ฝังลึกอยู่ภายใน 
อยู่ทุกอิริยาบถ การขบฉัน พึงพิจารณาอาหารทุกประเภทด้วยดี อย่าปล่อยให้อาหาร
ทีม่รีสเอร็ดอร่อยตามชวิหาประสาทนิยมกลายมาเป็นยาพษิแผดเผาใจ แม้ร่างกายจะ
มกี�าลงัเพราะอาหารทีข่าดการพจิารณาเข้าไปหล่อเลีย้ง แต่ใจจะอาภพัเพราะรสอาหาร
เข้าไปท�าลาย จะกลายเป็นการท�าลายตนด้วยการบ�ารุงคือท�าลายใจ เพราะการบ�ารุง
ร่างกายด้วยอาหารโดยความไม่มีสติ

สมณะไปที่ใด อยู่ที่ใด ไม่พึงก่อความเป็นภัยแก่ตัวเองและผู้อื่น คือไม่สั่งสม
กเิลสสิง่น่ากลวัแก่ตวัเองและระบาดสาดกระจายไปเผาลนผู้อืน่ ค�าว่า กเิลส อริยธรรม 
ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่ง พึงใช้ความระมัดระวังด้วยความจงใจ ไม่ประมาทต่อ
กระแสของกิเลสทุกๆ กระแส เพราะเป็นเหมือนกระแสไฟที่จะสังหารหรือท�าลายได้
ทุกๆ กระแสไป การยืน เดิน นั่ง นอน การขบฉัน การขับถ่าย การพูดจาปราศรัย
กบัผู้มาเกีย่วข้องทกุๆ ราย และทกุๆ คร้ังด้วยความส�ารวม น่ีแลคอือริยธรรม เพราะ

ในพระธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่น

ท่านแสดงภาคปฏิบัติ ดังนี้
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พระอริยบคุคลทกุประเภทท่านด�าเนินอย่างน้ีกนัทัง้น้ัน ความไม่มสีต ิไม่มกีารส�ารวม 
เป็นทางของกิเลสและบาปธรรม เป็นทางของวฏัฏะล้วนๆ ผู้จะออกจากวฏัฏะจึงไม่ควร 
สนใจกับทางอนัลามกตกเหวเช่นน้ัน เพราะจะพาให้เป็นสมณะทีเ่ลว ไม่เป็นผู้อนัใครๆ  
พงึปรารถนา อาหารเลวไม่มใีครอยากรับประทาน สถานทีบ้่านเรือนเลวไม่มใีครอยาก
อยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มใช้สอยเลว ไม่มใีครอยากนุ่งห่มใช้สอยและเหลอืบมอง ทกุสิง่ 
ที่เลวไม่มีใครสนใจ เพราะความรังเกียจโดยประการทั้งปวง คนเลว ใจเลว ยิ่งเป็น
บ่อแห่งความรังเกียจของโลกผู้ดีทั้งหลาย ยิ่งสมณะคือนักบวชเราเลวด้วยแล้ว ก็ยิ่ง
เป็นจุดทิม่แทงจิตใจของทัง้คนดีคนชัว่ สมณะชพีราหมณ์ เทวบตุรเทวดาอินทร์พรหม
ไม่เลือกหน้า จึงควรส�ารวมระวังนักหนา

การบ�ารุงรักษาสิ่งใดๆ ในโลก การบ�ารุงรักษาตน คือใจเป็นเยี่ยม จุดที่เยี่ยม
ยอดของโลกคือใจ ควรบ�ารุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือ 
เห็นธรรม รู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล ถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพาน ใจน่ีแลคือ
สมบัติอันล้นค่า จึงไม่ควรอย่างย่ิงที่จะมองข้ามไป คนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติ
ต่อใจดวงวิเศษในร่างน้ี แม้จะเกิดสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดน่ันเอง  
เม่ือทราบแล้วว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเรา จึงไม่ควรให้พลาดทั้งรู้ๆ จะเสียใจ 
ภายหลงั ความเสยีใจท�านองน้ีไม่ควรให้เกิดได้เม่ือทราบอยูอ่ย่างเตม็ใจ มนุษย์เป็นชาติ 
ทีฉ่ลาดในโลก แต่อย่าให้เราทีเ่ป็นมนุษย์ทัง้คน โง่เตม็ตวั จะเลวเตม็ทนและหาความสขุ 
ไม่เจอ 

จารึกโดยพระธรรมวิสุทธิมงคล
(พระญาณสมฺปนฺโน หลวงตามหาบัว)
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หนังสืออ้างอิง

วัดป่าดานวิเวก, หลักธรรมชุดศิลาจารึก, มกราคม ๒๕๕๙, 
 บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ�ากัด
มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต, บูรพาจารย์, ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔
มุตโตทัย ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ธรรมบรรยาย ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ จดจารึกโดย
 พระภิกษุทองค�า ญาโณภาโส และพระภิกษุวัน อุตตโม



140

ขอบุญกุศลจริยา อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้บ�าเพ็ญด้วยดีแล้ว ทางกาย วาจา และใจ 
กล่าวโดยจ�าเพาะคอื การสร้างอารามถวายแด่สงฆ์จตรุทศิ อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศาสนา 
อารามนั้นมีนามว่า วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ และเสนาสนะ
ต่างๆ กล่าวคือพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ ศาลาที่ประชุม 
อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวาทของพระสุปฏิปันโน ถนนลาดยางกว้าง ๙ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร อ่างเกบ็น�า้สาธารณทาน ก�าแพงรอบพืน้ทีย่าว ๒,๘๐๐ เมตร สงู ๓ เมตร  
ตลอดทั้งบุญกิริยาแห่งการบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ด้วยน�้าใจศรัทธาเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย ดัง่น้ี ข้าพเจ้าขอตัง้สจัจาธษิฐาน แผ่กศุลไปไม่มปีระมาณ ขอถวาย
เป็นพระราชกศุลสนองพระเดชพระคณุ สมเดจ็พระบรูพมหากษัตริยาธริาช และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุพระองค์ และเป็นกศุลสนองคุณท่านผู้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา เป็นปฐม

 อนึ่ง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า
ได้ท�าในบดัน้ี, และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�าไว้ก่อนแล้ว, คอืจะเป็นสตัว์เหล่าใด, ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ เช่นมารดาบดิาของข้าพเจ้า เป็นต้นกดี็ ทีข้่าพเจ้าเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี 
สตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี สตัว์ทัง้หลายตัง้อยูใ่นโลก, อยู่ในภมูทิัง้ ๓,  
อยู่ในก�าเนิดทั้ง ๔, มีขันธ์ ๕ ขันธ์, มีขันธ์ขันธ์เดียว, มีขันธ์ ๔ ขันธ์, ก�าลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี, สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่าน้ัน  
จงอนุโมทนาเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์
เหล่านั้นให้รู้

 เพราะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนาส่วนบญุทีข้่าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง, จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ 
ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงส�าเร็จเถิด, สาธุ สาธุ สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
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